Урок 29, початок терпінь породільних
Чотири ангели Євфрату
Звучали шостий ангел і я почув голос з чотирма рогами золотому вівтарі, який є перед тим, як
Бог, кажучи: Шоста ангел, яка мала труба, "втратити чотирьох ангелів, які пов'язані в великої річки
Ефрату." І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені для години і на день і місяць і рік,
для вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:13-15

Пам'ятайте: це було, враховуючи, що як чотири ангели, які провели на чотирьох кінцях
землі де зупинився від виконання тому один ангел, який мав запечатати Божому, з якою для
герметизації 144,000, що це цей же символіка, що ці чотири кути Євфрату говорить про, і що вони тепер
нехай вільно , і повний аспект Велика війна почнуть.
Далі я переконаний, що вище це обговорення в результаті чого відбувається через війну робіт по
I.S.I.S., в цьому вірші говорите, нарешті, даючи вільно Чотири ангели річки Євфрат, яка є ще інший
символіка чотири вершники і прогресії від звичайної війни, що ядерної війни.
Коли Христос повертається він сам буде знищити всіх тих сатани, які залишаються не
пронумеровані між вірними Богу. Тим не менш, до цього, там буде могутній світової війни, між
народами людина.
Що є посиланням на чотирьох ангелів, які зобов'язані у великої річки Євфрат, запропонувати
мені, що війна почнеться, як події локалізовані, десь на Близькому Сході в районі межують річки
Євфрат, як I.S.I.S. зробив, але буде розвиватися поступово в світову війну, знову зробили I.S.I.S., потім в
ядерної війни , які можуть або може не включати в себе I.S.I.S., а й на реальних світових держав, США,
Росії, Китаю, Європа, серед інших.

Чотири ангели розв'язались
Говорять, шостий ангел, яка мала труба, "Loose чотирьох ангелів який зобов'язані у великої
річки Ефрату." Об'явлення 9:14
Чотирьох ангелів Євфрату розв'язались, який означає, що вони встановлюються безкоштовно
або дозволять Богом, займатися, яка встановить в рух події, що призведе до ядерної катастрофи. Я не

бачу Бога як підбурювач війни, але Бог є влада відкласти війни а також нехай сил людина продовжити
як своєю природою, коли під впливом брехні сатани.
Це посилання на "чотири ангели Євфрату", я бачу, як так само, як чотири вершники
апокаліпсису, а також чотири ангели, які провели на чотирьох кінцях землі. Цей вірш потім ще раз дає
Опис ж символіки, і це є причиною великої війни. Я бачу, що причиною того, що Бог відноситься до
Річки Євфрат , як спосіб показати, з якої області землі, що війна буде виходити в і як історія показала,
Ірак, Сирія, і Іран всі прикордонній території річки Ефрату.

Чотири аспекти великої війни
У вище три приклади, як це вказано у баченні Ісус апостол Іван, чотири вершники, чотирьох
ангелів, які тримають на чотирьох кінцях землі і чотири ангели Євфрат, яка нарешті нехай вільно
довести війну в землі, суми, що те ж саме.

Чотири вершники знаходяться на символікою чотири аспекти великої війни.
Білий кінь являє собою причину і поштовх великої війни.
Червоні коні представляє смерть і руйнування самої війни.
Чорний кінь являє собою руйнування економік світу.
Білий кінь являє собою після математику війни, і смерть приніс голод, хто ж боїться і
від голодних тварин.

Чотири ангели що утримувати на чотирьох кінцях землі представляють собою
ці ж аспекти війни, тільки показано по-різному.
При використанні цього другого символізм, Ісус показує нам що великої війни,
хоча не ініційовані Бога, є предметом Божої волі в тому, що Бог велить війни, щоб
відкласти до після того, як запечатані Святим Богом, як і все в цьому всесвіті.

Чотири ангели Євфрату , також іншу символіку ці ж аспекти великої війни,
однак у цьому символізм, Ісус додає додаткову інформацію, яка дає нам у місці на землі,

де ця велика війна буде вивергатися з so щодо допомагає нам у визначенні ідентичності
короля, який їде білий кінь.
Річки Євфрат розташований у районі світу, відомий як на Близькому Сході,
зокрема, це пов'язано з стародавньої Вавилонської імперії, яка сучасного народу Іраку і
Сирії, але також може бути пов'язаний із стародавніх нації Персії, яка є сучасного Ірану.
З цією інформацією тепер ми знаємо, що ті, які дозволяють втратити, чотирьох
ангелів Євфрату і вийти з безодні, які брехні і обманів сатани помилкових Євангелія і як
їх цар, Apollyon, буде піднятися від тих людей на Близькому Сході, в Ірані, Іраку або
Сирії.
Ці три різних символікою чотири аспекти Велика війна виявити логічних
візерунком з великої війни розширення від локалізовані конфлікту у світову війну. Це
також дає свідчення в історії, що це насправді I.S.I.S., який є коренем викликати великої
війни, і це в кінцевому підсумку буде ядерних.

Негайне причиною великої війни
На сьогоднішній день, слабо в'язати релігійні екстремісти, з цієї частини світу
мають об'єднані в основному об'єднаної військової сили, які в даний час даний час
називається I.S.I.S. або I.S.I.L. Я бачу, що ці слабо в'язати групи, як ті, які дозволяють
вільно від Євфрату та об'єднання цих груп в I.S.I.S. як король або Apollyon. Це зрушення,
своїх військових, що світ буде розіграно у війну, яка призведе до першої світової війни та
ядерної катастрофи промовляв в цих віршах.

Історичні причини великої війни
Хоча I.S.I.S. це, який починається війна, встановивши перемогти всіх інших людей навколо них,
немає історичних приводом для I.S.I.S. радикалізації в першу чергу.
Ненависть і недовіра, будучи досвідченим шляхом тих, які складають I.S.I.S. спочатку бере свій
початок в історії коли Папа Римської церкви, Урбан II в 1095 нашої ери, видається запит царі Європи

вжити армій на Святу Землю у прагненні завоювати землі Юдеї та звільнення від мусульманські народи,
під його контролем, місто Єрусалим. Це призвело до першого хрестового походу і тривали до 1487 а. д.,
все на прохання і санкціонованих Пап Римо-Католицької Церкви.
До цього часу, мусульманських людей району і тих з християнської та євреїв, які, як правило,
жити разом в гармонії, але з татом, які є лідером антихрист релігії, видача оголошенням війни на
мусульман, сатана ініціював початок ненависті і недовіра, яка все ще існує сьогодні.
З цю священну війну християни вважали мусульмани язичників і варварів, і в свою чергу
мусульмани побачив християн як невірних і варварів. Це сталося давним-давно, ще ненависті і підозри
сприяли укорінених неповаги двох сторін для інших.
Кожного разу, коли сатана може викликати чоловіків, щоб ненавидіти один одного, то, він
призведе до їх йти на війну. Що сатана зроблено через свою владу над Римської церкви є вселити
расизму в світ. Європейці бачили мусульмани і євреї підлеглих, яка є, сказати, що європейці повинні
були не поважає тих близькосхідних народів. Це в прямій опозиції до що Ісус навчав, "любити інших,
як ви б їх люблю тебе," який ще інший ідентифікатор, що Римської церкви є анти Христос. Таким
чином Римської церкви ініціював та сприяли расового розколу між народами різного кольору шкіри і
звичаїв і мови.
Оскільки що початкові Священна війна Націй християнських європейців і домінували
мусульманського світу, у тому числі на завоювання і перетворення цих людей і їх землі в колонії
Європи, це має вбудований вгору ще сильніше і більше міцного ненависті, який проявив себе в події
сьогоднішнього дня.
Метою I.S.I.S. є перемогти весь світ і тим самим накласти їх версію та інтерпретації Коран на
всіх народів світу. У цьому I.S.I.S. має намір щодо викорінення всі аспекти християнства та інших
релігій з лиця землі.

Пам'ятайте: Римської церкви та релігії, яка називає себе християнської вважаються Богом
будучи Антихриста. Ті, що входять до лав I.S.I.S. і всі інші радикальні ісламські народів складають те,
що Ісус визначив як ті, з Безодні. Обидва ці сили, аспекти влади сатани, щоб впливати на і навіть
контроль уми людина.
За допомогою цих двох протиборчих сил, як контроль з боку сатани, Сатана буде намагатися
здійснити свою мету, яка полягає у знищенні людина і все життя, що є на цій землі.

Пам'ятайте: Сатана ненавидить Бога і що Бог виконана і створений. Сатана хоче взяти все
це від Бога. таке інтенсивність сатани ненависть творець Всесвіту, що він буде намагатися принести про
смерть 7 мільярдів, а також люди, які сьогодні знаходяться на землі.

Один день, місяць і рік
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15
Цей вірш є час пророцтва, одну годину, один день, один місяць і рік. Чотири ангели , сказані
тут є ті, які зберігаються в Річки Євфрат, що як ви пам'ятаєте мають однакові символіка і, отже одного
як чотири вершники і ті, які стоять на чотирьох кутах землі.
Мій початковий інтерпретація тринадцятого вірша є що цей час пророцтва дає дату і час, коли
розпочнеться ядерних аспектів великої війни. Тому я бачу цей вірш, як даючи нам попередження щодо,
коли розпочнеться початок ядерної аспект великої війни.

Чотири фази великої війни
Я бачу великої війни, як з чотирьох фаз;
Перший: звичайними або неядерного аспект війни, ініційовані I.S.I.S., який потім тягне інших
народів світу в звичайних аспект війни,
Другий: ядерних аспектів війни, привели до світових держав проти один одного, що призводить
до застосування ядерної зброї,
Третій: після ядерної катастрофи і продовження звичайних аспект війни, це призводить до битва
Армагедону, який я бачу, як відбувається після ядерної катастрофи.
Далі: великої скорботи і всі біль і страждання, викликані спустошений світу і хвороба і хто ж
боїться, що це принесе про.

Обчислення часу пророцтва
Тому що сьогодні ми маємо 365 днів на рік і за місяців мають різну кількість днів в них, ми
повинні визначити дату, починаючи перший обчислення кількості днів відповідно як календар
використовувався під час Ісуса і апостол Іван.
Бог каже нам, що ці чотири ангели, річки Ефрату були підготовлені для години і на день і
місяць і рік, який обчислює на 391 дні плюс одну годину. Незважаючи на те, що мета цей вірш є
показати нам, що чотири ангели Євфрату нарешті нехай вільно, це призведе до першої світової війни та
ядерних аспектів великої війни, але я невизначеність щодо чи це пророцтво, коли Велика війна
починається, або коли ядерних аспектів війна починається або деякі інші аспекти війни я ще не
впевнений про.
Незалежно від того, що цей вірш дає прогнозування питання має бути задані, то від того, що дата
цей час пророцтва почати?

Як раз пророцтва роботи
Кожного разу, коли Бог використовує час посилання в пророцтво, це по причині, і це має
значення. Я не впевнений, коли саме цей термін відноситься до, так що давайте розберемо її вниз щоб
побачити, якщо ми зможемо з'ясувати його разом. Як спосіб надання допомоги у наданні розуміння
того, як Бог використовує раз пророцтва я покажу вам наступне, що дає розрахунок щодо першого
пришестя Месії.

Служіння Ісуса починається
, Сімдесят тижнів визначаються на народ твій і на твій Святе місто, закінчити злочин і
зробити кінця гріхи і роблять примирення за беззаконня і принести в вічної справедливості і
запечатати бачення і пророцтва та й помажеш Святеє Святих. Знаєте, тому зрозуміти, що їхати
п заповідь, щоб відновити і побудувати Єрусалима до Месії князь повинна бути сім тижніві
шістсот сімдесят два тижні: вулиці повинен бути побудований знову і стіни, ще в troublous часи. І
після шістсот сімдесят два тижні повинен Месії вирізати off, а не для себе: і людей принца, який
прийде повинні знищити міста і заповідник; і кінець її буде потопом, і аж до кінця війни визначаються
desolations. І він повинен підтвердити заповіта з багатьма протягом одного тижня: в самий розпал

тижня він повинен викликати жертву і oblation припинити і для overspreading гидоти він зробить його
самотній, навіть до завершення і які визначені повинен вилив на на пустинній. Данило 9:24-27
В книзі Даниїла, як зазначено вище Бог дав нам час пророцтва, згідно з яким ми маємо
можливість розрахувати рік, що Месія буде почати його Міністерство серед інших речей.
Весь пророцтва пояснюється в уроки, і через це пояснення, я показав, що Месія почав його
Міністерство в 27 році н. е., коли Ісус хрестився від Івана Хрестителя в річці Йордан. Це стало
можливим, тому що Бог надаються початковій даті, з їхати п заповідь, щоб відновити і побудувати
Єрусалим.
З часу пророцтва, одну годину, один день, один місяць і рік, Бог станом на ще не дав
початковій даті, або він має.

Визначення великої війни
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15
Це все, що дається в книга одкровення, що розповідає мені, що там буде час війни і боротьби, що
призводить застосування ядерної зброї. У вище віршах, Ісус дає нам ще один раз пророцтва, згідно з
яким ми могли б обчислити, коли звичайної війни, почалася I.S.I.S. призведе до великої війни ядерних,
принаймні це моя інтерпретація те, що Бог Ісус говорить нам, хоча я повинен зізнатися, що відомості,
які до сих пір дається, цей час пророцтва може давати попередження про щось інше. Інтерпретувати цей
час пророцтва як прогноз початок ядерної аспект великої війни, тому що вірші говорить нам, що ті
встановити сипучих вб'є третина з чоловіків, який є моїм розумінням того ще одна відсилання до
застосування ядерної бомби.
Я переконаний, що він не буде до війна йде ядерної, перш ніж він вважається Богом фактичного
великої війни. Причиною цього, тому що сама людина відвоювала багато воєн протягом століть і війни,
яка буде в першу чергу бути пущений через Apollyon не буде відрізнятися від них, він не буде до
ядерної зброї, (Великий меч), використовуються, що вона стає великої війни.

Початковою датою?
Для того, щоб визначити цей раз пророцтва, що Ісус дає вам потрібно знати початковій даті.
Кількість часу говорив про це простий, коли ви розумієте що один рік, що спостерігається і в той час

апостол Іван був 360 днів, не 365, ми в даний час спостерігати за рік. Кожного місяця складалася з 30
днів, кожен місяць на рівних з іншими. Це було, тому що древні припускав, що обертання Землі навколо
Сонця кругової, і є 360 градусів по колу. Якщо врахувати цей out, ви отримуєте 30 днів, розділити на
360 днів на рік, яка дає вам 12 місяців.

Ломая пророцтво
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15
Вище пророцтва часу може бути розбита наступним чином:
[Одну годину] [Один день] [Один місяць] [Один рік].
Це потім обчислює з наступним чином:
[1 годину]
Плюс [24 години в день]
Плюс [720 годин в 30 день місяця]
Плюс [8640 години в 360-денного року]
Цій пір дає нам за загальною 9,385 годин як дано на пророцтва.
Якщо взяти 9,385 годин і ділимо його на 24 години в день, ви отримуєте 391 днів. Якщо ви
знаєте початковій даті, коли все це починається, то можна обчислити коли пророцтва виконається.

Пам'ятайте: Бог хоче, це ви витрачати час і зусилля, щоб вивчити і дізнатися слова Божого,
так що ви будете мати знання в фактах і не прийняти, що інші розповісти вам з сліпа віра і з цієї
причини, це вимагає від кожного з нас намагаються знайти Бога сенс для себе.
Тепер, коли ми знаємо, що цей час пророцтва розраховує на 391 днів, ми далі потрібно визначити
дату, починаючи що 391 днів починається.

Мерзоту запустіння
Коли ви побачите мерзоту запустіння, звіщав Пророк Даниїл, на стояти у Святому місці, (які
так читає, нехай зрозуміти:) то нехай їх в Юдеї в гори втікають: дайте йому, що на housetop не
прийти вниз взяти що-небудь з його дому: І нехай йому, що в поле повернення назад взяти одежу свою.
Матвія 24:15-18

На сторінках уроки, розташованих на цій сторінці я дав поглибленого обговорення якого і є те,
що анти Христос. Якщо ви ще не читали уроки, то ви можете не зрозуміти або прийняти, що анти
Христос почав як Римської церкви, а потім перетворилася на світової релігії, яка включає в себе більшу
частину протестантських релігії, а також десять країн Європи, які зарекомендували себе як царств після
падіння Риму в 476 р. х. , завдяки розпаду Імперської римських уряду, що було постановив, Європи і
земель, які оточують Середземного моря, 644 років.

Стоїть на Святому місці
Ми знаходимося в Спроба визначення впровадження коли війни, яка в даний час Конверти весь
світ переходить від звичайної війни, що в даний час ядерної війни. У цих зусиль є логічним, що ми
подивитися на пророцтва, які вони отримують від Ісуса і визначити, що це таке, що вони показують нам.
Пророцтва, даного Ісусом апостола Іоанна в баченні, говорить нам, що це щось говорять як про
Мерзоту запустіння буде стояти у Святому місці. Після того, як він це робить нас буде остаточним
точку в історії, з яких можна потім обчислити час пророцтваодну годину, один день, один місяць і
один рік, щоб визначити дату, на яку ядерних аспектів Велика війна починається, або принаймні це
одним з можливих дата запуску.
Тому нам потрібно задати два питання:
1: хто є мерзоту запустіння?
2: що робити і де є Святий місце, що є говорив з?

Трансгресія запустіння
, То я чув одного Сен кажучи, а інший Сен промовив, що певні Сен-який говорив, "як довго
повинен бути бачення щодо щоденний жертву, і злочин запустіння, щоб дати святилище і приймаючої
настала під ноги? Даніель 8:13
Вище пророцтва з книги Метью відноситься нас в книзі Даниїла, і вірш в цій книзі, що говорить
про злочин запустіння знаходиться в тринадцятого вірша від книзі Даниїла.
Знаючи, хто мерзоту запустіння, отже, стає необхідним, щоб знати, коли мерзоту запустіння
стоїть у Святому місці.

У цьому вище віршах питання просять, "як довго триватиме влади сатани, останній раз, щоб
викликати чоловіків переступати проти Бога, тим самим програм, надання їм пустинній ?
Відповідь на це питання не важливо, щоб наші поточні дискусії, але немає я це вірш так що ви
зрозумієте, що Мерзоту запустіння -сила Сатани, щоб обдурити людини і влади говорив з у віршах
передує це одне з книги Данила, є анти Христос влади, тому мерзоту запустіння є анти Христос .

Які знаходяться на порожньо
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. 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 4:1-2

Пам'ятайте: якщо не надавати поклоніння Богу саме як Бог команд, то ви самотній, в тому,
що надії — не з приділяється вступу в кидати або отримання вічного життя мають. Вище два вірші дає
підтримку цього у богів власними словами.

Ні додати або відняти з
Слів: "ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого
від неї," робить його дуже чітко, що Бог наказує, що ми даємо поклоніння йому "точно", як він
заповідав. Якщо прийняти слово Боже і щось додати до нього або видалити щось з нього, то це вже не
слово Боже, а сатана помилкових Євангеліє.
Коли ви вірити і підкорятися слова Божого, точно так, як говорив з Богом, то ви, праведними
перед Богом. Але коли ви не визнати, що Боже Слово як правда і нічого усні чи письмові що суперечить
те, що Бог має промовляв брехня, то оману Сатаною і буде виправдовують життя вічне і в цьому ви
пустинній .

Дата
Можна нагадати: з уроків, які анти Христос втратила свою вагу на війну на святі Бога
1798 р. х. коли Наполеон був Папа арештований і поміщений під охороною в замок у Франції.
Незважаючи на те, що анти Христос у вигляді Римської церкви втратив свою здатність переслідувати

Святим Богом, він не помре. Хоча рани війни велика, вона має зажили, і анти Христос займається ще
проповіді лежить весь світ сьогодні через Римської церкви, а також тих дочок блудницю, яка
відокремлена від матері церкви під час протестантської Реформації.
Тепер, коли ми встановили, що мерзоту запустіння антихриста, якому на чолі з Папою Римської
церкви, і що місце Святий місто Єрусалим як її межами, що існували за часів Ісуса, ми тепер може
визначити, на який термін тато йде і стоїть на Святому місці.
На травень 30го 2014 Папа Франциска Римської церкви, що стояв на землі поруч залишки стіни
храму, тим самим стоячи на Святому місці. Я говорив, що з цієї дати, яка нараховується 391 день
пророцтва.

Перша Salvos війна
Нехай потім в Юдеї в гори втікають : Нехай, яка знаходиться на housetop не прийти вниз
взяти що-небудь з його дому: І нехай йому, що в поле повернення назад взяти одежу свою. Матвія
24:16-18
Я бачу цю дату, 30 травняго 2014 року, день, коли Папа стоїть на Святій землі, як сильний
можливість бути впровадження 391 день раз пророцтва, за винятком того факту, що я також
переконаний в тому, що увага приділяється Юдеї у вище віршах повинна прибути пройти також, інакше
не було б дати говорив з в цих віршах. Вони обидва мають відбутися на захід, щоб бути тим, хто
пророкував в 391 день пророцтва.

Військового нападу на Юдеї
В червні 2014 року приблизно п'ять тижнів після того, як Папа стояв на Святому місці, ракета
напад на Ізраїля від радикальних ісламістів у секторі Газа відбулося. Я вважаю, що це цей ракетний
напад, що являє собою початок звичайних аспект великої війни, але не на початку ядерних аспектів
великої війни.

Визначення моменту
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15

З пророцтва відносно мерзоту запустіння, пройшовши як віщував, ми тепер можемо визначити,
на який термін пророцтва години і на день і місяць і року розпочнеться і тому коли 391 днів в
кінцевому.
Від впровадження може отримати 30го 2014 року, ви додати 391 днів і вас, червень 25-го 2015
року.
Я розраховую на 25 червняго 2015 для пророцтва, уготоване години і на день і місяць і рік,
будуть виконані, який я впевнений, коли ті, з безодні, тому що їхні кампанії завоювання, буде тягнути
решти країн світу у війну, що робить його справжнім світової війни.
Знаючи цю дату як розрахунок по червень 25-го 2015 року, я задати питання, "Це означає, що
пророцтва, дата початку дасть нам дати, що перші ядерні бомби використовуються під час війни, або
робить вказують на інший аспект Велика війна?"

Моє розуміння станом на червень 2014
Нижче наводиться розуміння, дано мені Бог, який розкриває сенс вище пророцтва з книги від
Матвія і попередження, наведені в землі Юдею.
В останні два тижні травня або в місяць червня 2014, десь в землі Юдеї, Ізраїль народ
Ізраїля буде хітом з військових ударів. Терористичні атаки, щоб переконатися, але з втратою
життя і майно більше, ніж всі інші, разом узяті, перед тим. Атака буде невидимий і
несподіваним Ізраїльські військові автомобіля нести зброю буде не видно як загрозу поки не
стало надто пізно.
Коли Бог дав мені це розуміння, але я помилявся приводу достовірності і сили атаки проти
Ізраїлю; Однак, я не був неправильним про коли прийде напад. Протягом першого тижня червня 2014
року Ізраїль насправді нападуть ракетами звільнення від в рамках Палестинські території. Ці ракетних
атак є першим salvos великої війни, але не етапу ядерних з цієї війни.
Ми почали це дослідження, щоб визначити, коли звичайної війни, почалася I.S.I.S.
перетворюється на ядерну війну і на початку, я припускав, що вище дати 25 червняго 2015 р б бути цієї
дати, але коли цієї дати приходили і йшли, і немає ядерних бомб впав, я повинен був прийняти, що моє
розуміння було неправильно.

Невірний пророк
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі: і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
І він exerciseth всю силу перший звір перед нимі наводить щоб землі і їм яких перебувати в ньому для
поклоніння перший звір, який намотаний смертоносних була видужала. Одкровення 13:11-12
Існує ще один кінець дня пророцтва, які повинні бути прийняті до уваги. Цілком можливо, що це
не лідер Римської церкви що коли він стоїть Святому місці дату, починаючи 391 день пророцтва, але
можливо нам необхідно поглянути на лжепророк, в тому, що це лжепророк, яка припускає, що вся
потужність та авторитет антихрист, роблячи невірний пророк і не антихрист тобто влади сатани на землі
під час кінця днів.

Перенесення влади
Як показано вище віршах з двох, лжепророк припускає, що вся потужність та авторитет анти
Христос, таким чином, і тому, що дата 25 червняго 2015 не Вісник в ядерних аспектів Велика війна, це
можливо, що це не Папа, який визначає дату, коли він стоїть на місці Святому починаючи , але замість
цього, він лжепророк або її лідера, який визначає дату, коли лідер лжепророк релігії стоїть на Святому
місці починаючи?

Невірний пророк
Пам'ятайте: на владу і авторитет анти-Христа дається лжепророк як показано вище вірші.
Це перенесення потужності від антихриста лжепророк має відношення, тому що це відбувається
в той час кінця днів і перед ядерних аспектів великої війни, і я вважаю, що лжепророк, ще один аспект,
що це таке, що приносить про великої війни та ядерної катастрофи.
В попередніх уроках я показав, що Лжепророк ідентифікується як уряд Сполучен
их Штатів Америки, або який який контролює уряду, я
кий є безбожним релігії лібералізму, який грунтується на помилкових
Євангелії сатани.
Невірний пророк проповідує аморальну поведінку і як анти Христос буде брати участь у
переслідування Атласи Бога, а також всім, хто виявити ім'я Ісуса чи будь-які аспекти вчення Ісуса. Що я

кажу, таке, що не буде лише ті, хто може бути визначена як святих Бога, що буде переслідуватися за
лжепророк, але християни також. Буде переслідував християн, не тільки тому, що християни
проповідувати Божого моралі, бо є ті, які називають себе християнин, який не практикують Божого
моралі, який також буде гнаний, оскільки вони називають себе християнами, які дають голос на ім'я
Ісуса Христа, що лжепророк і сатана ненавидить. Саме з цієї причини, чому це важливо, що ми
розуміємо, що всі пророцтва про лжепророк повністю бачити, коли і як Велика війна йде від звичайної
війни, ядерної війни.

Відставка Папа Бенедикт
Мій перший нахилу було припущення, що час початку дня 391 раз пророцтва, коли невірний
пророк отримує всю силу і владу анти Христос, які за моїми спостереженнями поточні події мали місце
в лютому 2013 року, коли Папа Бенедикт, Римо-Католицької Церкви, пішов у відставку. Як ви
пам'ятаєте, Папа Бенедикт і Президент Сполучених Штатів, були різні думки президентів push мають
презервативи приділяється співробітникам церкви підприємства в Сполучених Штатах і Папа Бенедикт
стверджувати, що було проти католицької моральних навчань для цього.
В тому, що Папа – голова антихрист релігії, визначений в книзі Даниїла і Сполучених Штатах
Америки ідентифікується як лжепророк в книзі Об'явлення, я бачу, що ця відставка Папи як передача
влади та повноважень на війну з святих Божого, з анти Христос невірний пророк , від Римської церкви
до лжепророк якості ведучого урядом Сполучених Штатів Америки.
Однак, робити математику, якщо ви починаєте на дату, що Папа Френсіс стає новий Папа
Римський, або 13 березня 2013 року та йти вперед 391 днів від цього, ви обчислити дату на 15 квітня
2014 року. Станом на моїх писань ці слова він 26 липня 2014, і наскільки мені відомо, не почалася війна,
це говорить мені, що цей початковій даті є неправильною.

Визначення моменту
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15
Знаючи, що перенесення силу і владу від антихриста невірний пророк не початковій даті, ми
потім потрібно тільки лідер, (президент США), безбожним релігії лжепророк (лібералізм), йде, і потім
стоїть на Святому місці.

Тепер ми знаємо, який день, Папа Френсіс або лідер стенди антихрист релігії в святині, що
відбувались на може 30-го 2014 року, тому ми повинні визначити, коли має президент США пішов до
Єрусалиму і стояв на Святому місці?

Повна потужність досягнуто
Хоча я був розуму, що вище час пророцтво було прогноз з коли перший ядерної зброї буде
використовуватися, і що це буде відбуватися на червень 25го 2015 року, що дата прийшла і пішла з таких
немає ядерних вибухів.
Протягом кількох тижнів після цієї дати я припускав, що я просто отримав дату початку
неправильно, але я показали Богом, що пророцтва може не бути наведення вказівника застосування
ядерної зброї, але щось ще більш руйнівним для душі людина.
Що пророцтво може були вказуючи на був лжепророк досягнення абсолютний контроль всіх
урядів західних країнах. 25 червняго 2015 року Верховний суд Сполучених Штатів Америки, виніс
рішення, які зробили це правовий гей шлюбів, яка знаходиться в прямій опозиції до Закону Божого, і це
також заново відкрив визначення слова "держави", як він ставиться до неконституційним закон, який
став відомий як Обама догляду, тим самим дотримання цього неконституційним права як
конституційна.
Немає цих рішень, які дають невірний пророк, його абсолютну владу, але тим, що судді
Верховного суду за їх ліберальної ідеології, а не лист і наміри Конституції, яка базується на моральність
Божого слова. Я бачу це як сатана голодуванні його впливу і можливо контролю суддів Верховного
суду.
З цим лібералізму, який є безбожним релігії і інша назва для невірний пророк, взяло абсолютний
контроль над США, як це вже захопили контроль над уряди, Європі років до. Таке ж тоді 391 денний
час пророцтва не вказують відправною застосування ядерної зброї, але лжепророк досягнення повної
влади, щоб переслідувати святих Бога?

Лжепророк стоїть на Святій землі
Хоча це можливість, я хочу, що ми дати розгляду на ще одну можливість впровадження 391 день
раз пророцтва, тому що я як і раніше переконаний, що пророцтва 391 день прогноз початок ядерної
аспект великої війни та не лжепророк досягнення повної потужності.

Поточні події
Коли я пишу ці слова, це 14 жовтня 2016 року і війна йде так само, як передбачив пророцтва.
Потужність I.S.I.S. зростає, і землі, що він контролює включають більшість Іраку і Сирії або земель, які
складають частину Вавилонської імперії в 600 Британська Колумбія, який був першим чотири
стародавньої імперії людини говориться в книзі Даниїла як один з чотирьох тварин, що виходить з моря.
Як сила I.S.I.S. виріс, так теж має владу другого чотири стародавніх імперій, Персія, відомий як
Іран сьогодні, з цього вирощування ці два комбатантів місцевим, так теж має країнами, як Росія, Китай і
США, були приведені у конфлікт в тій чи іншій мірі. Ці країни знаходяться всього ядерно Націй, і таким
чином, можливість цієї війни, перетворюючи ядерних збільшується як пророцтва передбачити, що вона
буде.

Нещодавно: Американської війни суден були вогонь по групі про ісламістських
підтримується Іран, тим самим ескалації вже напружену обстановку. Росія заявив, що він буде стріляти
вниз американським літакам, які заважають у Російські військові дії проти цих сил опозиції до уряду
Сирії. Ці дії всі ескалації звичайної війни, яка робить ядерних більш вірогідним, кожен день.

Люди поділяють
Непотріб фарисеї, почувши це, вони сказали: "цей хлопець не демонів, але за вигоню князя
демонів. І Ісус знав думки їхні і сказав їм: "кожного царства поділився сам супроти себе приніс
запустіння; і кожне місто чи будинок поділився сам супроти себе, не встоїть.» Від Матвія 12:24-25
Бог дає ідентифікатори хто і що Лжепророк , і тому, що ми знаємо, це вже як США, я пропоную,
що армія Apollyon встановлено в русі в результаті дій або inactions цього Лжепророк .
Чотирьох ангелів Євфрату сил або армії буде протистати невірний пророк і його буде таке
зіткнення Націй, які потім викликати ядерних аспектів великої війни, що призводить до однієї третини
від землі, щоб бути знищені.
Як я запропонував, сил анти Христос у партнерстві з лжепророк будуть йти до війни проти сил
тих, які приходять з безодні, і що обидва сили є різні аспекти сатана і його брехня.
Якщо вам задати питання, чому б сил сатана боротися проти один одного, у мене є можлива
відповідь; Бога більше, ніж сатани і Подібно тому, як Бог використовував цар Навуходоносор

Вавилонської імперії, близько 600 до нашої ери знищити зло, які стали народ Ізраїлю а потім знову
викликали зло Римської імперії, в 70 A.D. зруйнувати і зруйнувати храму в Єрусалимі, тому що храм
старші не змогла прийняти Ісуса як Месію , Бог може так само легко зробити за допомогою сил зла,
представлений радикального ісламу по боротьбі з зла, тобто Антихриста та невірний пророк.
Як я вже говорив, тим не менш, не вірю, що Бог є в корені цього останнього великої війни, але,
що сатана хоче, щоб знищити землю та все живе на ньому. Як краще зробити це, ніж щоб встановити
два злі вороги стані війни один з одним, які мають ядерної зброї здатне закінчується життя на цій
планеті і через впливом сатани, готові зробити масове вбивство, використовуючи ці зброю.
Оскільки ці перші ракетних атак на Ізраїль, сил, що стало відоме як I.S.I.S. або I.S.I.L. має
об'єдналися в сильні військові та економічні сили в регіоні, який повільно взяла на себе більшу частину
Іраку і Сирії і стало причиною декількох держав вживати заходів для припинення її досягнення.
Бо пророцтва книга одкровення, ця прогресія війни і насильства буде як і раніше. Врешті-решт
I.S.I.S. будуть брати участь у діях, який змусить народів світу вжити рішучих заходів проти нього, який
буде тягнути іншими країнами, які мають протилежну військових порядок денний для певних
військових дій проти цих перших Націй. Це цей ескалації військової діяльності, який буде тягнути
ядерні держави у війну один з одним, тим самим виконання пророцтв великої війни.

Відбувається навколо нас
Це відбувається у світі сьогодні. Росія має свій власний порядок денний на Близькому Сході і
помістив його підтримки навколо кривавого режиму контролює Сирії; Сполучені Штати, хоче, щоб
повалити цього режиму і тому ставить свою підтримку на тих, що Росія і Сирії борються проти. Це
тільки може призвести до повної конфлікт між США і Росією.
Сьогодні I.S.I.S. знаходиться поза контролем і поширюється по всьому світу. Це відбувається
тому, що немає не лідерство в світі, щоб покласти край його агресії. Історичні вождя народів світу, по
крайней мере в останні 100 з гаком років, була в США, який тепер під абсолютний контроль над
лібералізму, і, як я показав в попередніх уроках, лібералізм влади сатани на землі, що Біблія називає
Лжепророк .
Тому що сатана хоче, щоб знищити все людство, сатана через його вплив, задіяними президента
США взяти ініціативу в будь-яких зусиль проти I.S.I.S. При цьому отримавши обдуреним президент має
насправді сервісну до I.S.I.S. та інших великий радикальних ісламістів у цьому районі, Іран.

Ви також повинні знати, що Бог наміри щодо припинення влади сатани над народами людина, і з
цієї причини, Бог не дав сили в світові лідери протидії і довести до кінця ці досягнення за I.S.I.S.
Дозволяє конфлікт рости і розширювати, Бог дасть сатани, думаю, що він знаходиться під контролем,
але коли настав час, Бог буде кроком.
Це остання війна, що людина буде боротися проти самого себе, і з цієї війни Бог буде мити землі
з вогнем, як і Бог з водою під час Ной. Таким чином, Бог буде видалити сили зла, які в результаті стан
помилкових Євангелія, анти Христос і лжепророк, а також короля Apollyon. Таким чином, сильні
можливості, що війна проти все, що від Бога, його моралі і його заповіді будуть поміщені в повній
швидкості з червня 25го 2015 вперед, з ядерних аспектів на початку війни в будь-який час після цієї
дати.

Вовк в овечій шкурі
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він два роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11
У цьому вірші Ісус зображувати цей звір, як той, який виглядає як ягня. Цей Ісус робить так, щоб
викликати в нас, щоб побачити, що лжепророк займається обманює людей, як анти Христос. Коли ви
дивитеся на ягня не відображається те, що є небезпечним або зла, і це правда про лібералізму, а також.
Разом з Ісусом із зображенням лжепророк як ягня Ісус включає в себе кваліфікатор, ",і він
розповів як дракон, таким чином, щоб показати, що хоча лібералізм має вигляд щось, що добре,
насправді це зло, тому що він зневажає Бога проти моралі Бога.

Сатана є дракона
І з'явився ще один диво в небі; аж ось великий червоний дракон, сім голів і десять рогів, і сім
корону на його головки. І його хвіст звернув третя частина зорі на небі і їх виганяли вони на землю: і
дракон стояв перед жінку, яка була готова бути доставленими, для поглинути її дитини, як тільки він
народився. Одкровення 12:3-4
Дракон є посиланням на сатана, як показали у вище віршах.

Здійснює всю силу
І він (невірний пророк), exerciseth всі сили перший звіра, (антихриста), перед ним і наводить щоб
землі і їм, що перебувати в ньому для поклоніння перший звіра, чиї смертельної рана була видужала.
Одкровення 13:12
Влада перший звіра, анти Христос, була влада переслідувати тероризмом і тих, хто не
поклоняємося як це анти Христос наказав, що вони повинні.

Знак звіра
І він наводить щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам дано знамено на їхню
або на чоло їх: а що жодна людина не може купити або продати, зберегти мали знак, або ім'я звіра,
або числа Ймення його, той. Одкровення 13:16-17
В тому, що анти Христос і тепер лжепророк проповідувати слова, які перебувають в опозиції до
заповіді Бога і вчення Ісуса Христа, всі, крім жменьки людей сьогодні втягнулася від Бога і його
моральність.

Інших богів передо мною
Ти будеш мати інших богів передо мною Вихід 20:3

Що таке Бог?
Існує тільки один Бог фактичні, всі інші через історію, що були сповідували бути Богом, де
помилкових богів. Бог є живий, жива істота. Бог підказав нам, що немає не Бога; Таким чином, якщо ми
віримо в Бога, ми також повинні вірити що він є єдиним, який є всюдисущий, який також
самосвідомість і здатні Усвідомлюючи мислення.

Ідоли і інші божка
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-якого подібність нічого саме на небі
вгорі, що є на землі долі або у воді під землею: Вихід 20:4

Ідоли є, статуї, різьбленням, картини або будь-яких
інших штучних ось релігійних чи віри заснував мети,
виготовлені з дерева, каменю, срібло чи золото і то
му, не життя, або самосвідомість .
Різьби образ є все, що зроблено руками артистизм людини, як видно на увазі чоловіків.
У стародавні часи статуї фігурки були утворена ремісників і продали людям як боги, что-то бути
поклонялися. Ці скульптури був немає життя, тому вони мали не здатність думати, або говорити, поки
люди став на коліна перед ними і дав їм поклоніння.
Сьогодні, люди статуї чоловік сповідують бути зображення Ісуса, і вони коліна перед його і дати
поклоніння цієї статуї. Зображення не те, що Ісус а брехнею сатани. Ні в який час зробив Ісус сидіти
перед художник і мати його портрет або різьблення зроблено. Зображення, що люди думають про як
Ісус є художник рендеринга, за замовленням Римської церкви в темні віки.
Хрест, який носиться з боку християн, є різьби образ, як це визначено в другому заповідь і як
такої заборонено Богом.

Не поклонитися
Ти будеш служи їм, і не: бо я то Господь Бог твій, Бог заздрісний, відвідування беззаконня
батьків за дітей до третього і четвертого покоління з них, що ненавидять мене ; Вихід 20:5

Сатана проповідує:
Це правильно, Встань на коліна і дати поклоніння перед статуї і інші божкам, в прямій
опозиції до Бога. Ці статуї та картинами, що зображують, Ісуса, матері Марії або будь-які інші ангели
або святих, знаходяться в прямій опозиції та непокорі Заповідей Божих.
В Римсько-католицької церкви коли ви приходите поряд з pew необхідно спуститися на одне
коліно як ви подивитеся на статуя Ісуса, перш ніж ви можете сісти. Цей акт є в прямому протиріччі
Заповідей Божих.
Римсько-католицької церкви також мають статуї встановити на цоколі, зі свічками перед ними,
згідно з яким люди можуть коліна перед їх і світло, Свічка, як частина даючи молитви до будь-яких
Святої статуї є reprehensive з. Це ще раз в прямому протиріччі Заповідей Божих.

Тих, хто ненавидить Бога
Коли ви перебуваєте неслухняних до слова Божого, роблячи те, що Бог сказав: не треба робити,
то ви показати неповага до слова Божого і тим самим Показати ненависть Бога .

Показ милосердя до тих, хто любить Бога
І чинить милість тисячам їх які люблять мене і тримати мої заповіді. Вихід 20:6
Бог – милостивий до тих, хто любить його, але якщо ви відхиліть включалося до істини слова
Божого, то ви показати ненависть Бога, і він буде немає ніякого діла будь милостивий до вас. У вище
віршах, Бог в даний час дуже відверті, щоб показати свою любов до Бога, проявити свою любов до Бога,
досягається шляхом ви тримати його заповідей. Дотримання сьомої суботи день є його четвертої
заповіді; Таким чином, ви повинні тримати суботи, як Бог наказує вас, інакше ви показати неповага і
ненависть Бога.

Візьміть не ім'я Бога марно
Ти не візьмеш ім'я Господа, Бога твого надаремно, бо Господь не буде проводити його
безневинний що візьме його ім'я марно. Вихід 20:7
Коли ви даєте неповага до Бога або його заповідей, то ви приймаєте ім'я Господа марно. Якщо ви
маєте або молитися статуї або інші піктограми, потім ви показуєте неповага Бога, в тому, що він сказав,
що ти не для того, щоб зробити це.
Коли ви йдете до церкви в Римі, або деякі, але не всі з іншими Церквами дочок Римської церкви,
ви побачите, картинами, статуями й інші подібні ілюстровані святих і Ісуса. Вони гидота і гріхом проти
Бога.
Ім'я Бога це більше, ніж Єгова, Ісус або будь-який з цих інших що чоловіки називати Бога. Ім'я
Бога є все, що Бог розшифровується як і представляє його особистої честі, його особистості і його
морального характеру, які визначаються за десять заповідей, вчення Ісуса Христа.
Коли ви живете життя в опозиції чи непокори на будь-який Божого моральний імператив, тоді ви
взяти ім'я Бога марно.

Пам'ятай день суботній
Бог каже:
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 20:8

Сатана проповідує:
Церков антихрист проповідують, що суботній день є перший день тижня, або неділю, як ми в
даний час називають його.

Людина має грунтуватись на сьомий день
Бог каже:
Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої: але сьомий день – Субота Господа, Бога
твого: в ньому ти не будеш виконувати роботи. Вихід 20:9-10
В цих віршах, Бог в даний час дуже ясно, тому що Бог відпочивали на сьомий день, потім так
занадто всі людина має грунтуватись на сьомий день. Попри ці вірші весь світ вірю що неділю або у
перший день є лордів день відпочинку. Я вважаю, що це буде вини найбільший брехні сатани. Більшість
брехні заснований на 90% правду і тільки 10% брехні, але з першого дня дотриманням як Божий день
відпочинку, немає нічого в Писанні, що говорив Бог або Ісус, що дає підтримку в цю брехню, поки світу
вважає, що його, щоб бути правдою, навіть якщо це брехня 100%.
Спостерігати в перший день тижня, як день суботній, щоб прийняти брехні сатани через слово
Боже. Якщо ви не слухняним Заповідей Божих, тоді ви отримаєте знак звіра Бог Ісус, і мають цього
знака буде виключити вас з неба і вічне життя.

Багато хто повинен бути ображені
І багато-хто ображатися і видавати один одного і один одного будуть ненавидіти. Матвій
24:10
Якщо ви вважаєте, що ви знаєте істинне слово Боже, і хтось приходить до вас і говорить вам, що
ви вважаєте, що по суті брехні сатани, вам будуть ображені цієї людини. Як сміє він сказати вам, що ви
помиляєтеся, і що ви обдуреним сатани? Це призведе до ненависті ця людина, хто тільки хоче, щоб

показати вам Божу істину. Але ви вважаєте, що ви вже знаєте Божої істини, так що ви відмовитися від
слів цієї людини, і багато хто навіть піде до сих пір щодо того, мати цієї людини ув'язненні катували і
вбили.

Переслідування
За цей час в усьому світі нестабільності лжепророк почне демонструвати свою владу
переслідувати святих Бога, а також будь-кому, охоплює чеснот Божого моралі. Лібералізм проповідує
аморальну поведінку і, отже, в прямому протиріччі кожен, хто обіймає будь-який аспект Божого моралі.

Лібералізм проповідує що це не є гріхом, за наявності вашої майбутньої дитини перервано,
(убив), що це право жінок, які вони вибирають, що робити з власним тілом.

Бог каже, що не вбивай, що саме ви робите, коли у вас є ваша дитина перервано.
Лібералізм проповідує що життя починається при народженні.
Бог каже нам, що Іван Хреститель був зворушений Духа Святого в концепції. Це означає, що
Бог визнає людину станом на його зачаття, не на її народження. Подумайте про це, якщо Ембріон немає
в живих, чому то його рости протягом дев'яти місяців його розвитку в утробі матері. Якщо на життя
зростання виникає.

Лібералізм проповідує , що це жорстоке поводження з дітьми, якщо ви дисциплінувати
власну дитину, і якщо ви робите, ви можете бути заарештований і ваша дитина видалені від вас через
що зловживання.

Бог каже нам, що дитина, яка є недисциплінованих його батьки повинно розглядатися її
батьки не більше ніж сволота, не варто часу і зусиль в давати дитині дисципліни. Чи вважаєте ви дитину
сволота?

Лібералізм проповідує , що це нормальним і чисті на двох людей того ж статі, щоб
займатися сексом і тому має приймали закони, які роблять це злочин якщо ви або я заперечує проти
таких відносин. Цей злочин називається злочинів ненависті. Якщо вам голосове заперечень, стикаються,
цивільні штрафи і штрафів, арешт та ув'язнення.

Бог каже, що ВСІ секс є гріхом зберегти, що між юридично одружений чоловік і дружина, яку
Бог подальшого визначає чоловік і дружина як чоловік і жінка.

Повну потужність лжепророк, маючи були досягнуті ці та інші переслідувань Божого моралі
дедалі більше стає злочинів, що спричинить тюремного ув'язнення, тортури і навіть смерті, так само, як
це було в темні століття під важка рука Римської церкви випробувань інквізиція.

Пам'ятайте: Сатана ненавидить Бога і буде займатися всі зусилля, щоб видалити Божого
моралі від умах людей.
Тому, що лжепророк абсолютний контроль уряди, Європі та Америці, вона почне кампанія з
переслідування, яке може досягти такого ж рівня тортур і вбивств, як зробив анти Христос займаються в
темні віки, коли Римська церква тримав її випробування інквізиція.

Історія переслідування
Починаючи з другого що Христос умер на Хресті, тим, Віра, Бог, і вчення і свідчення Ісуса
Христа, були переслідували і debased сатана і тих, хто заохочувати і проповідувати брехні сатани.
Перший храм старші, а потім Caesars Римської імперії а потім сатани антихриста, Римської
церкви і нарешті безбожним релігією невірний пророк, яка інша назва для безбожним релігії
лібералізму.
Через всі століть з святих Бог молився, що Бог б втрутитися, цілком доречно тому що ці молитви
святих Божих використовуються Богом принести про знищення сил зла, що людина стала.

Ядерної катастрофи
Великий землетрус
І я бачив, коли він відкрив шостий друк, і ось, там був великий землетрус; і сонця стало чорним
як оперезана волосся, і місяць стала, як кров. Одкровення 6:12
Всякий раз, коли стався землетрус, це звичайно супроводжується якийсь активності вулкана,
якщо не прилеглої території землетрус, то куди-небудь ще на планеті. Цей вірш припускає, що вулкан
буде таких як на забруднення атмосфери, до такого ступеня, що вона темніє, сонце і місяць.
У попередньому уроці ми вивчали цих віршів Біблії, що дало пророцтва про події, що призвели
до початку Великої війни, а також деякі події, що відбуваються безпосередньо перед ядерної

катастрофи, що Ісус дає пророцтва. У цьому уроці ми буде вивчення цих пророцтв ядерної катастрофи, а
також ті, які дають представлення у ліквідації наслідків Голокосту, яка веде на другому приході Христа.

Ядерний вибух
Я бачу тринадцятого вірша, як описують ядерний вибух і не природним землетрусу. Я не живу в
тій частині світу, де землетруси є поширеними; тому я ніколи не зазнали один. Це моє розуміння того,
однак, що землетрус сам по собі має кінцевий ефекти як це викладено у вище віршах, з сонцем, знищені,
зменшувати та ін. Тому я пропоную різні причини для землетрусу і в результаті забруднення повітря.
Тринадцятого вірша є продовженням від попередніх урок пояснення Ісуса і його опис, що буде
результатом великі мечі вплив на світ. Як я вже говорив, я вважаю, що великий меч ядерну бомбу і
тринадцятого вірша дає хороший Опис ефекти ядерний вибух.

Розглянути це: Ісус говорить нам про війну, але не просто ще один війни як це прийнято в
історії з людиною, але Велика війна і один з аспектів цієї великої війни буде те, що новий вид зброї, A
великий меч.
У вище віршах Ісус дає графічного опису результат цієї великої меч, в тому, що коли Земля буде
shake, гори буде падати, і сонце і місяць буде неможливо змити всі результаті матеріали викинуті в
атмосферу на вибухів, не тільки один ядерна бомба, але кілька.

Ядерна зима
Велика війна буде війни бився з ядерної зброї, і всі моральні обмеження буде видалено, через
вплив сатани, так, що велика кількість ядерних вибухів буде відбуватися по всьому лиця землі в про тій
же точці в часі. Ці вибухи поодинці буде відштовхуються тонн матеріалів, висока в атмосферу, і це
може бути, це, який забруднює, на небі, щоб викликати сонце і місяць, щоб стати потемніла та мають
вигляд криваво-червоний колір.
Ядерні вибухи також може пояснити землетрусу. З так багато ядерні вибухи в СРСР водночас
приблизні воно буде подібним стукати на кора землі, викликаючи континентальний камін для
переміщення, тріщини і трясти, який знову призведе до вулканів, додавши до біди землі.

З неба спадав зірочок
І зорі на небі впав до землі, як і в Смоковниця casteth її несвоєчасного інжир, коли вона потряс
могутнім вітру. Одкровення 6:13
Цей вірш припускає, що Земля буде досвід душ метеорів, з такої величини, щоб Примітно в
Біблії. Я ніколи не бачив в Смоковниця втратити його плоди сильний вітер перед, але я бачив інші
дерева втрачають свої горіхи або фрукти сильний вітер.

Ядерний сміття
Якщо кількість ядерних вибухів хітом на землі, в той же час, тим самим підйому величезну
кількість сміття в атмосферу, це може бути те, що викликає цей душ зірок, коли що уламки падає назад
на землю. На жаль, більшу частину з уламки буде також радіоактивних, який буде вбити більше тварин
з подальшим чоловіків, на з нуля, не вбив вибухи, себе.

Безліч бомби
Коли одна нація використовує ядерну зброю проти своїх ворогів, потім всі народи, які мають
бомбу буде незабаром слідувати цьому прикладу, через сатани вплив на лідерів світу і ненависть і
недовіра, який існує у світі сьогодні.
Коли у вас є сотні і навіть тисячі ядерних бомб, всі Прожарювання в атмосфері на той же час, як
один з одним, Об'єднані сили вибухи також буде помноженим і земної кори буде вражений по всьому
світу, яка призведе до землетрусів і вулканів спалахнути.
Я бачу опис у вище віршах що ядерної катастрофи, який прогноз Ісус, який буде проходити на
землі під час кінця днів, які ми зараз живемо в.

Небеса прокрутка ВГОРУ
І небо вилетів як прокручування, коли він викидається разом; і кожен гори і острова були
перенесені з свої місця. Одкровення 6:14
Фраза: "небо вилетів як сувій," Кращий зрозумів, коли ви собі уявити, що ви шукаєте в Зоряна
ніч і раптом зірок, що обертаються навколо в небі і всі сузір'їв перемішані вгору і недоречні.

Землетрусу і вулкан погано, але все ще вони природні входження, які ми очікуємо. Для неба для
прокручування назад неможливо в природний порядок Всесвіту. Є тільки два способи, що це може
статися; Один для Бога, щоб це сталося супер природно, а інший для іншої події відбуваються яка
ставить достатньо тиск на землі, щоб привести до пролонгувати по осі Землі.
Для неба, щоб прокрутити може бути результатом вище пояснення щодо ядерних бомб і
розтріскування земної кори. Може бути все, що частка цього насильства проти землі призведе до його
пролонгувати навколо її осі. Це призведе до прокрутка небес. Це також призведе до островів і гори,
будучи перехід від своїх місцях. Його це, що я бачу, як, що викликає тринадцятого вірша збудеться, і в
результаті ядерної катастрофи на землі.

Приховати від гнів Божий
Та королі землі та великих людей і багатих людей і головний капітанів, хоробрих вояків і кожна
людина Бонда і кожного вільної людини, сховався себе в на dens і скель гори; Та й сказав до гори та
скелі, "падіння на нас і приховати нас від лиця його, що сидить на троні і від гніву Агнця: одкровення
6:15-16
Цей вірш підтверджує, що я сказав раніше щодо тих, хто любить багатства на землі і відхилити
подарунки від Бога. У випадку, якщо у вас є які-небудь сумніви, ягня, сказані тут є Ісуса Христа, тому
багатих і могутніх людей буде працювати в страху перед Ісуса Христа. Що вони вважають за краще
індульгенції цю землю, щоб Заповідей Божих, проявляється в тому, що вони біжать від Ісуса і не по
відношенню до нього. Ці два вірші тому Говорячи про ті з людиною, яка відмовитися від Бога, його
закону і його моральність.

Великий день Божий гнів
Для великого дня його гнів є come; і хто повинен мати можливість стояти? Одкровення 6:17
Якщо ви грішник, або просто заперечували Бога і Христа все разом, потім раптом дізнатися, що
не тільки чи існує Бог Ісус, але він має намір на вбивство вас за вашу відсутність благоговіння, то
напевно здавалося б краще бути убитим падаючих каменів, ніж смерть в Hells вогню.
На жаль для вас, є дві людини загинули, смертний смерті тіла і вічної смерті душі і тіла.
Незважаючи на те, що ті в тринадцятого вірша дозволити собі бути убитим падаючих каменів, вони
будуть як і раніше Відроджені і відчувати біль другою смертю. Там буде не уникаючи Божий гнів.

Мстивий Бога
Ці останні три вірші дати пропозиції тих, хто є говорив з розглянути війни і наступних
землетрусів і вулканів як будучи причиною мстивий Богом; Я не бачу це таким чином, однак. Бог не
повідомляє, що він є причиною землетрусу або будь-які інші лиха, як я вже казав раніше, "Бог бачить
що який буде відбуватися в майбутньому а потім передає його до нас через своїх пророків."
Ці події не будучи викликаються відбудеться Богом, але що він їх бачив як відбувається в
майбутньому і потім приступає до попереджень їх через його пророка апостол Іван. Це тому, що
чоловіки знати, що ці попередження від Бога існувати, але вони ігнорували або не вважали, що вони
прогнози прийдешнього, що, коли вони приходять, то віра буде проявлятися і замість того, щоб взяти на
себе відповідальність за свої власні недовгі парафії, вони будуть звинувачувати Голокосту на Бога а не
себе.
Тих, хто смерті від падаючих каменів, цього, тому що вони як і раніше відкидають владу Бога,
щоб покарати їх, так, а не standup для Боже покарання, вони вважають за краще померти за допомогою
інших засобів. Навіть у смерті, вони відкидають Бога, який показує тільки як засліпила брехнею сатани,
що ці люди.

Сатана є причиною
Я бачу війни, як будучи привели до сатани і два рабів своїх, анти Христос спільно з невірний
пророк, а також десять королівств, що створена як Націй після падіння Римської імперії. У свої зусилля,
щоб змусити їх помилкових релігій світу сил сатани, призведе до цього Голокосту.
Чоловік буде представити сатані, або Сатана буде знищити людина з лиця землі. Я визнаю,
однак, що Бог має його в свою владу для запобігання цій війні і його руйнування відбувалося, але
вибирає не таким чином, щоб дозволити знищення людської цивілізації, які Бог ніколи не мав, що
людина повинна досягти, але виникла через брехні сатани. Дозволяючи знищення людської цивілізації
Бог видаляє сатани утримання і владу над людина.

Мовчання на небі
І коли він відкрив сьома печатка, настала тиша на небі про простір півгодини. І я побачив сім Анголів,
що стояли перед Богом. і їм було дано сім труб. Одкровення 8:1-2

Вірші з книги Об'явлення глава 6 зверху, дали попередження щодо початок ядерної катастрофи і
графічних пояснення того, деякі з речей, що відбудеться в результаті вибуху, вище три вірші говорити
про те, що відбувається, не на землі, але на небі незадовго до налаштування від ядерних бомб по всьому
світу.

Дим пахощі
І ще один ангел прийшов і стояв біля вівтаря, маючи Золотий censer; і там був дав йому багато пахощі,
що він повинен пропонувати з молитов всіх святих на золотому вівтарі, яке було перед престолом. І диму
пахощів, який прийшов з молитви святих, Підннявся перед Богом від руки янгола . Одкровення 8:3-4

Існує "мовчання на небесах,", тому що ті на небі знають крайньої гнів Божий, що його красива
Земля таким чином руйнується зброї людина. Ті на небі знати, що Бога необхідно буде вилити свій гнів
на людину і сатана для того, тому зруйнували землі і так багато життя на ній.
A "Censer" є миску або чашку, в яких пахощів спалені п
алички. В цих віршах Ісус говорить, що молитви святих змістовних, як ароматичні палички
змістовних або тверді, не просто слів без форми або речовини.
Молитви всіх святих: Це говорить мені, я повинен молитися частіше, якщо Бог робить
використання наших молитов у такий важливий і Святий шлях.

Божий гнів вилив
І Ангол узяв censer, наповнений вогонь жертовника і кинув його на землю: і було голоси і
тремтіли та й світильниками і землетрус. Об'явлення 8:5
Вище вірші всі Опис Голокосту, викликані ядерних бомб; Ці останні два вірші запропонувати
мені, що Голокост зупинили Бога, але врешті-решт, Бог втратив його терпіння з тими, хто відхилити
його слова та права, так що Бог допускає, що Голокост буде відбуватися, таким чином, щоб точне його
гнів на тих, що живуть на землі, але відмовляються дати вірно і правильний поклоніння Богу.

Ядерної бомби падають з неба
Молитви святих пливли з з кадилом та потім порожній датчик наповнений вогонь із альтер перед
Богом, заnd Ангол узяв censer і наповнив її з вогонь жертовника, саме тоді, кинув його на землю,
використовується дощ хаос на землі.

Я бачу цього горить у жертовнику як інший Опис ядерних бомб і їх вибухів.
І там були голоси і тремтіли та й світильниками і землетрус : Я не бачу їх як від Бога, але від
людини і його потужна зброя знищення, однак, Бог дозволяє цього все, щоб це сталося, незважаючи на
те, що це в Божій силі-зупинити його.
Голоси , які лунають є сатани помилкових звіщається буття людини через церков за блудницю і
дочок за блудницю, але останнім часом ці помилкові і аморально проповіді в розмовною лжепророк
через його безбожним релігії лібералізму.
Тремтіли та й світильниками є зброя війни і руйнування, які вони розкрити на землі.
Землетрус викликані гул і деформацій, що вибухи цих потужна зброя докласти проти кора землі.
Я бачу цей землетрус як той самий як говорив раніше у 6 главі книги Об'явлення, іншими словами, це
перекази ж подій.

Пам'ятайте: в попередньому уроці, чотирьох ангелів, які тримають на чотирьох кінцях землі
були проведені назад, так що може бути запечатані 144000 святих Божому. Тепер, що це буде
завершена, чотири вершники апокаліпсису нехай вільно, дозволяючи ядерних аспектів великої війни,
щоб почати; Ці вище віршах дати опис цього.
Все вище віршах, на цьому занятті, є опис Голокосту, викликані ядерних бомб; Ці останні два
вірші запропонувати мені, що Голокост зупинили Бога, але врешті-решт, Бог втратив його терпіння з
тими, хто відхилити його слова та права, так що Бог допускає, що Голокост буде відбуватися, таким
чином, щоб видалити зла з лиця землі з вогнем, створені зброї людина.
Оскільки з безлічі ядерні вибухи в атмосферу не тільки земної кори буде вражений, але так теж
буде атмосферу себе у вигляді негайних змін в погодними умовами, що призведе до зміни клімату по
всьому світу, а не бачив з часів Ноя і Танення льоду віку , з дуже потужні урагани і торнадо все обличчя
землі.

Град і вогонь змішалися з крові
Та семи Анголів, яка мала сім труб готові самі звук. Перший ангел звучало і там ідуть град і
вогонь змішалися з крові, і вони були відлиті на землі: третя частина дерев було спалено і всі зелена
трава було спалено up. Одкровення 8:6-7

Вище два вірші виявити кінцевих результатів ядерних бомб і отриманий fallout та її похмурі
наслідки на землі і все життя на нього.
Сімома печатками , описані вище і в попередньому уроці, дати опис подій, які беруть місце
провідних до і під час перших місяців великої війни, що можна назвати попередньо ядерних початку
Великої війни.
Наступні Сім труб дасть Опис тих подій, які відбуваються на землі під час ядерної катастрофи і
виявити результат тяжкості знищення, що ядерна зброя буде наносите на землі, а також Божого
вентиляції свій гнів на тих, хто в непокорі його закон і слово.

Ядерної зброї займаються
Перша кінна апокаліпсису, білий кінь, є ознакою початку неядерного аспект великої війни.
Другий коні апокаліпсису, Червоний коня, приносить про війну, але не його ядерних аспектів. Другий
кінь приносить про звичайної війни, що росте і росте, поки він викликає обох економічного краху, як
показано на третій або Чорний кіньі ядерних аспект війни, яка аспект Білий кінь .
Тепер те, що Бог має відзначений 144000 діти Ізраїлю, чотирьох ангелів , які мають утримання
на чотирьох кінцях землі, які також представником Чотири вершники, дозволено Хатині землі, Велика
війна і скорботи починається всерйоз і з цим ядерних аспектів Велика війна може відбутися в будь-який
час.

Hail, вогонь і крові
І там ідуть град і вогонь змішалися з крові, і вони були відлиті на землі. Якщо візуалізувати
те, що це буде схоже. Кілька ядерних вибухів буде відбуватися в дуже короткий час один з одним по
всій землі, коли вибухи відбувається це призведе до тварин і людини, щоб бути розірве на шматки м'яса,
кістки і крові. Дані буде бути самохідні вгору в атмосферу, яка потім впаде назад на землю; саме це
описане вище словами.
Розмірковувати про ці два вірші у світлі ядерний вибух районі населеного пункту. У вас є
могутнього вибуху, які підкидає великої кількості грунту в атмосферу, але органів будь-якої людей і
тварин б вибухнути в фрагментів і шматки від силу вибуху, а також. Це теж буде розстріляний в
атмосферу, і що йде вгору має прийти вниз.

Третя частина дерев
І третя частина дерев було спалено . Те, що відомо як ground zero, ядерний вибух, в основному
будуть випаруються, але чим далі ви виходите з нуля, менше там було б випаровування і тим більше не
було б речей, будучи зруйнована на шматки потужний струсу вибухають бомб. Будь-які інші пального у
таких як Тресс і дерев'яних будинків б ignite у вогонь, так що коли це сміття йде падають назад на
землю, він буде ловити стріляти що-небудь ще в радіусі в районі вибуху. Це відомо як Пожежа стіни ,
що випромінюється все по всьому периметру Доменна зона. Це призведе до лісові пожежі і трава пожеж
на багато кілометрів на все навколо нуля. Коли ви Помножте це кілька сотні або тисячі ядерні вибухи ви
отримаєте Глобальна катастрофа.
Це не просто дерев, які будуть спалені але третя частина дерев було спалено, і всі зелена
трава було спалено up. В тому, що 1/3rd дерев на землі будуть спалені і всі трава показує ступінь
руйнувань.

Третина землі
Я думаю, ви погодитеся, що це є логічним результатом ядерних вибухів і отриманий fallout. Я
переконаний, що слів: "всі трава," відноситься до траву в межах 1/3 землі були встановлені ядерних
вибухів off а не всю землю, хоча я можу помилятися, про це.
Мені подобається не повинна бути свідком цього. Я б скоріше вже бути мертвий перед тим, як
Бог дощі на свій гнів на гріхи сатани і тих людей, які приймаються брехні сатани. Хоча я може бути
потрібно зробити це, я впевнений, що як слуга Божий, як я вважаю, що я є одним з 144,000, вона буде
моєю відповідальністю переживуть великої скорботи, щоб бути свідком Божий гнів, і проповідувати
справжній слово Боже для тих, хто до сих пір прийняти його під час ці похмурі дні. Я люблю красу
цього світу, і тому я знайду, спостерігати це руйнування, людина за рахунок сатани впливають на нього,
надзвичайно несамовиті. Це буде в емоційно серце перекидні час дійсно.

Гора спалювання з вогнем
І, другий Ангол звучало, як це було великою горою згоряючи з вогню було кинули його в море: і
третя частина моря стати крові; Одкровення 8:8

Що великою горою спалювання з вогнем є кинули його в море видається посилання на
виверження вулкана. Я бачу це в результаті так багато ядерних вибухів відбувається в про те ж місце та
час, де навіть кора землі стогнучи на знак протесту проти до руйнування людини. Я бачу це як ядерної
війни і потужні вибухи як каталізатор, що причини цих вулканічних вивержень.

O руйнування гірських
: Ось я проти тебе, O, знищуючи Гора, говорить Господь, що храма всю землю: і простягнув
свою руку на тебе і рулон тебе вниз від скель і зроблять тебе палена гірських. Єремія 51:25
Моя Біблія дає цей вірш, як посилання на Rev 8:8. Це збиває з пантелику мене Однак. Читати
вірші 8, я припускав, що буквальне гора кинули і кинули в море, але якщо цей вірш Єремії 51:25, є
припустимим посиланням, то він припускає гори бути символічний і не буквальне гори. Цей вірш в
Єремії є посиланням на анти Христос і помилковими церкви сатани. Це сатани False церкви, що Бог має
на увазі як за знищення гора, що він Бог в свою чергу призведе до знищення. Це твердження, що
Єремія говорить анти Христос і не фактичні гори та сатана дається підтримки в наступний вірш.

Христос є гори
Потім був, залізо, глина, латунь, срібло та золото, розбиті на шматки разом і став схожий на
полови літа молотьби-ти поверхів; і вітер перевіз їх геть, що немає місця для знайдено їх: і камінь,
який боввана, став великою гороюі наповнив на всій землі... Даніель 2:35
Якщо ви думаєте про це, сатана помилкових Євангеліє і декількох релігій є по всьому світу, і як
Христос зображується стає гори, яка покриє землю в книзі Даниїла; Тоді вище вірші з Єремії може бути
одного типу символізму. Далі пропоную, що обидва вірші, що стосуються руйнування гірських дійсні,
і що ядерні вибухи буде фактично викликає вулкана спалахнути, і що Бог буде покласти край False
церкви сатани через руйнування викликаних ядерну війну.
Сатана помилкових релігій, (гора), яка тепер охоплює весь світ буде замінено правдивої
Христової церкви. Таким чином сатана помилкових релігій, які є ця гора звіщав Єремії і Бог зробить
палена Гора, яка буде падати і може бути не більш.
Те, що дав ця думка і молитви, я бачу ця інтерпретація, як найбільш ймовірного Єремії 51:25, але
формулювання одкровення 8:8 не пропоную це символічне значення, однак. Я бачу Rev 8:8 як
буквальне гори і все, щоб тяжкість зброї війни; Земля буде протест у вигляді землетрусів і вулканів і як

багато вулканів гори, якщо вони вивергатися, то деякі гори впаде в море. Я бачу можливості, що обох
значеннях є правильними тим не менш, ось чому Бог дає два окремий описи цих подій, один literal та
інші духовні.

Море стає крові
І, другий Ангол звучало, як це було великою горою згоряючи з вогню було кинули його в море: і
третя частина моря стати крові; Одкровення 8:8
Третя частина моря став крові, це я бачу, як додатковий біт інформації, що відноситься до
того, що 1/3rd землі будуть спалені. Разом це говорить мені, що повне 1/3rd землі відчуєте
безпосередній вплив ядерної зброї. Це ефективно зробити 1/3rd землі нежилими протягом століть.
У цьому довіднику слово крові є символічним undrinkable, або забруднена.
Ви повинні розуміти, цілі, що ці ядерних бомб будуть спрямовані на міст протилежні Націй.
Більшість найбільших містах будь-якої нації розташовані на узбережжі океану або річки або озера. Коли
міста були знищені і сміття з них є кинули в атмосферу, а потім спадають назад велику частину цього
сміття потрапить до цих вод забруднюючих їх і рендеринга undrinkable води.

Третя частина моря вмирає
І третя частина істоти, які були в морі і мав життя, штампи; і третя частина суден були
знищені. Одкровення 8:9
Цей вірш переходить разом з тим вище, море стає забруднені радіонуклідами, то ці істоти, які
живуть в море, помре, не тільки від забруднення з уламки кинули його в море, але які випромінювання
викликане ядерних вибухів.
Цей вірш дає посилання на кораблі моря руйнуються, говорить мені з впевненістю, що ці вірші
говорять про ядерну війну. Ці вірші йде про великої війни. Цілком логічно, що якщо є Велика війна що
багато кораблів ворогуючих країн будуть знищені.
Не бачу ці вірші як говорити про війну Бог проти сатана помилкових релігій, але війна людина і
Націй людина що війни один проти одного, іншими словами, це не війна добра зі злом, але ще один
війни людини з людиною, за винятком цього разу його буде вестися з ядерної зброї.

Взяти до відома ознак і зображень, що ці вірші генерувати у вашому розумі, ці образи є
ознаки того, що є, що потрібно шукати, так що ви будете знати, що це велика війна, що призводить до
великої скорботи а не просто ще один з довгому ряду війни бився людиною протягом століть. Бог Ісус
дає попередження від часу (2000 років заздалегідь); так, що людина буде знати, що Бог, який дає цих
попереджень, хто, але Бог Ісус міг бачити так далеко в майбутнє.
Коли ви взяти час, щоб подумати про всі ці попередження дають дві тисячі років тому, все, що
відбувається навколо нас сьогодні, то може бути тільки один висновок, Бог живий і спостерігати над
вами. Це не досить, що ви розумієте це, однак, необхідно зробити кроки, вступить в дотримання і
послуху Заповідей Божих, інакше ви будете знати, вічної смерті.

Пам'ятайте занадто: ці ядерних вибухів, і як такий багато сміття зробить радіоактивних
в цих вибухів, тому, коли він падає назад на землі або моря, життя, що приходить в контакт або навіть
недалеко від цього радіоактивних сміття буде розвиватися променевої хвороби і померти. Бог сказав
нам, що він захистить тих на 144,000 від кари, викликані ядерної катастрофи, але це не означає, що він
буде захищати їх від Голокосту, сама.
Якщо ви визнати, що ці речі, будучи передбачив, буде повинні відбутися і прийняти, що багато
хто з цих пророцтв вже прийшли до минулого, то ви не тільки повинні зробити собі прямо з Богом, вам
необхідно підготувати себе і свою родину за можливість володіння пережив Голокост і великої
скорботи, які її принесуть про.

Наслідки ядерних
І третій ангел звучало і там впав великої зірки із неба, ніби горіння лампи, і він упав на третій
частині річки і на фонтани води; І назва зірка називається Полин: і третя частина вод став полинь; і
багато чоловіків помер вод, тому що вони були зроблені гіркий. Одкровення 8:10-11

Зірка названий полину
Беручи до уваги, попередній вірші тільки припустив вплив метеор або сміття з виверження
вулкана, цей вірш розповідає саме те, що станеться. Те, що цей вірш говорив, є те, що падаючі зірки
ядерної бомби скидалися, радіоактивних сміття з цих вибухів буде забруднювати прісної води однієї
третини землі, яка є візуалізація тій самій ділянці землі, де буде горіти траву. Якщо ви не вбили прямо

вибухів ядерної зброї, але вдалося вижити, це не означає, ви були врятовані. Без більшості тварин і
людей будуть вмирати так само прісної води буде тривалим і болючим смерті Однак.
Подумайте про це, по відношенню до не один, а кілька ядерних бомб йдуть в той же час, як один
з одним, але не локалізовані в одному місці, але все навколо Землі. Така велика кількість сміття буде
кинута в атмосфері, яка буде спуститися назад у вогненно fallout. У цьому ви можете собі уявити
велика зірка падає з неба .

Розуміння полину
Щоб повинно бути серед вас чоловік, або жінка, або сім'ї або племені, чиї серця turneth away цей день від
Господа Бога нашого, піти і служити богів цих країн; щоб повинно бути серед вас корінь що плоду, жовчний і
полину; Повторення закону 20:18

Слово "Щоб не" означає: у випадку з метою запобігання те,
що відбувається, особливо те, що викликає страх.
Слово «полинь» використовується в Старому Завіті книгах для позначення забруднен
а або отруйних води і їжі .
Фраза "чиї серця turneth away цей день від Господь, Бог наш," є посиланням на тих, хто не
тримати Заповідей Божих, ні є свідчення Ісуса. Якщо ви не може бути визначена як Святого Бога, то ти
не Бога. Існує тільки добра і зла, або ти з Богом, або ти за кордон розкидані .
Піти і служити богів цих країн: Якщо ви не служити Богові потім ви служите помилкових
богів, якщо ви не віра в слово Бога, як істина і тому усвідомити, що всі інші слова є хибним, тоді
служити помилкових богів.
Щоб повинно бути серед вас корінь, приносить жовчний і Полин: Слово "Корінь" , яка
використовується в цих словах відноситься до Ядра віри і використовувані вашим це відноситься до
тих, чия Віра core, в тому, що сатана помилкових Євангелія, і що вони Отже, ведмідь жовчний і
полинь, який має сказати, що вони порожній, тому що вони не приймають Божому Євангелії, коротше
вони ті, хто має знак звіра.
Бог використовує слово «Полинь» кілька разів в Біблії, і кожного разу це розкрити свій гнів,
проти тих, які не дотримуватися його заповідей, але які дивляться замість цього помилкових Євангелія,
як істина і слово Боже як брехня. Нижче наведено приклади використання слово полину .

Пам'ятайте занадто: це сміття не просто у вогні, але це також гарячі з випромінювання, і
це дозволить швидко зробити водах землі забруднені до точки пити воду в результаті повільною
смертю.

Ті, хто відвернутися від Бога
Щоб перефразувати Повторення закону 20:18 , " У випадку, якщо хто-небудь повинні відвернутися
від справжнього поклоніння Богу і йти служити помилкові боги і їх помилкових Євангелія. Бог буде
нагадати нам, все, що його влада і його гнів, дозволяючи ця подія відбудеться. Таким чином, Бог
дивиться, щоб спонукати нас покаятися і перетворити наші поклоніння йому, як він наказує."

Fallout ядерних вибухів більша частина води землі стає «полинь.» Отже, ще раз немає нічого
надприродного про пророцтва, але прогноз прийдешнього.

Гіркі медицини
Полин відноситься до прийняття гіркий медицини, тому що я бачу Бога, як кажуть, є така
людина, тому що Він відвертається від справжнього поклоніння Богу, приніс цьому війною і її
наслідками себе. Після Великої війни, великої скорботи, і це це гіркий ліки, послугувала людину до
себе.

Покайтеся ви, хто носить знак звіра
Приходь, це сталось, коли він слухає слова цього прокляття, яке він благословить сам в його серце,
говорячи: "я повинен мати миру, хоча я ходити в уяві мого серця, щоб додати пияцтво спраги:" Повторення
закону 20:19

Це ще одна з вірші в Біблії, де використовується слово «полинь».
І його, коли він слухає слова цього прокляття. Тих, кому Бог дає знак звіра почуєте цього
прокляття, поки не будемо прислухатися до слова Божого.

Приклад: Я бачу ці релігії і церкви, які називають себе християнином, але спостерігати в
перший день тижня, (неділя), як суботи, як частину тих, до кого спрямована ця прокляття.
Що він Хай благословить сам в його серці. Замість того, щоб навернення до Бога через доказ
Боже пророцтво, люди скажуть,

"я дам поклоніння як я вчили з дитинства; Я покладу моя віра у поклонінні, як я завжди
приділялася культу. Мені сказали, що мені необхідно лише сповідують бути мій Спаситель Ісус
я будуть збережені і в цьому переконаний в спасіння моє."
Таким чином, через обманів і брехні сатани люди обдурені, думаючи, що вони дають вірно і
правильний поклоніння Богу, але до максимально, не знати, що ти обманюйтеся, для, якщо ви знаєте,
або якщо ви розумієте, що ви обманюють, а потім зупинити обману, і світло правди світить через.
"Я повинен мають миру, хоча я ходити в уяві мого серця, щоб додати пияцтво спраги". Ці
люди будуть думати, що вони зберігаються і ця думка буде мати душевний спокій, але вони будуть бути
обманутим та їх переконання є єдиним уявного, бо вони не взяв час і зусилля, щоб знати справжню
слово Боже, себе, але прийняли те, що вони сказали, інших людей. Вони прийняли, помилкові Євангеліє
проповідував дияволів одягнений в наряд духовенства, вивергати лежить і зневажає Бога в вухах
нерозумні.

Знаю, що це: зневажати Бога не тільки хочу голос прокляття або непристойності проти Бога,
але якщо ви страждають від цих виразками і ввести в один False церков і дати молитва як учив сатани
помилкових Євангеліє, потім ви зневажати Бога, як добре.

Знаю, що це: Ті, хто має знак Божому, хто Святим Богом, буде видалено з повну наслідки
гнів Божий. Ми повинні бути свідком цих скорботи, що інші повинні витримати, але ми самі будуть
позбавлені муки.

Ті, мучили
Виразками говориться в цих віршах є ознака того, що тих, хто думають, що вони дають істинне
поклоніння Богу повинні прийняти увагу від. Якщо мучить ці карами, тоді не надавати вірно і
правильний поклоніння Богу, і вам потрібно усвідомити це і почати процес примирення з Богом. Перше,
що ви можете зробити, щоб довести до Бога, що ви щирі, до кінця вашу дотримання суботи неділю і
прийняти Божий святий день, сьомого дня, забезпечувати дотримання суботи Господа, як, але потрібно
також видалити себе від гріха, навчання і тоді узявши Десять заповідей, вчення Ісуса Христа.
Це ознака того, що тих, хто думають, що вони дають істинне поклоніння Богу повинні прийняти
увагу від. Якщо мучить ці карами, тоді не надавати вірно і правильний поклоніння Богу, і вам потрібно
усвідомити це і почати процес примирення з Богом. Перше, що ви можете зробити, щоб довести до

Бога, що ви щирі є до кінця вашого дотримання суботи неділю і прийняти забезпечувати дотримання
Божий святий день, сьомого дня, як суботній Господа.

Вас чекає вічної смерті
Господь не шкодувати його, а потім у Господній гнів на його ревнощі повинен курити проти того чоловіка і всі
ліки, які написали в цій книзі повинна лежати на нього і Господь повинні змити всі його ім'я з-під неба.
Повторення закону 29:20

Незважаючи на те, що ті, хто обдуреним дати поклоніння, вони поклоняються помилково через
брехні сатани і обманів, Господь не шкодувати йому, тому що справжній слово Боже може бути
знайдений шляхом тих, хто шукає для нього.

Незнання не оборони
Ви знаєте, що фраза, "незнання не є обороною в законі" добре це правда в Закон Божий, а також
закон людина. Якщо ви ліниві і не варто часу і зусиль, щоб ви дізнатися Святий Боже Євангеліє для
себе, то ви не невинне, але lax вашого поклоніння, тому вічної смерті чекає на вас.
А потім гнів Господа і його ревнощі повинен курити проти цього людина. Знання є насіння
вірно і правильний поклоніння Богу, якщо ви вирішите йти по життю неосвічені, то вічної смерті буде
ваша нагорода.
Всі ліки, які написали в цій книзі повинна лежати на ньому. В книгах Повторення закону і
Одкровення є багато прокляття і карами, про ті, хто прийняли помилкових Євангеліє і відмовитися
прийняти слово Боже як істина, підпадають всі ці проклять, бо Бог дає попередження, покайся зараз,
поки ще не занадто пізно.

Нові неба і землі
Господь повинні змити всі його ім'я з-під неба. Після Судний день коли людина знаходиться не
вистачає, він є кинули в яму Пекельна вогонь, в це все, що ти припинило існування, таким чином, ваше
ім'я є змив, бо ви будете треба не більше. Коли смертний смертю помре, вашу пам'ять, настають будні в
пам'ять про тих, хто любив тебе і на згадку про Бога, але друга смерть є абсолютним і не буде ніяких
пам'яті ліворуч від вас. Коли старий неба і землі минуться, всі ті, що відкинули справжній слово Боже
проминуть з ними.

Це також відноситься до того, що старі неба і землі старі проминуть, і нові неба і землі прийдуть
на їх місці. У цьому новому світі ви будете ніколи не існувати, бо навіть не Бог буде зберегти пам'ять
про вас.

Пам'ятайте: ви або любите Бога або ти ненавидиш його, немає не середній шлях. Ці слова,
які ви читаєте дати попередження сказати правду слова Божого, приймають цю істину і покаятися
вашому шляху зла.

Ті, хто Shun слово Боже
Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів; "Ось, я буду годувати їх, навіть у цьому людей
з полинь і дати їм воду жовчного пити". Єремії 9:15
Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Це запорука або присягу, що вживаються
Бога. Знаю, що це, щоб бути правдою, знати, що він злий прийняти помилкових Євангеліє і знати, що
ваша вічна душа висить на волосині.
"Ось я буде годувати їх, навіть це люди, з полинь і дати їм воду жовчного пити". Знаю, що
це правда і коли це має статися, і буде у вас немає прісної води для пиття, пам'ятаю цього прокляття
покаятися. Знав тоді, що те, що ви сказали, є брехнею і тільки через покаяння і ваші особисті пошуки
справжній слово Боже ви матимете шанс викупу.

Знаки попереджувальні
Навіть на цьому етапі, що ми живемо в, і під час Великої скорботи, він буде НЕ бути занадто
пізно. Коли всі ці виразками страждає вас, вони є Попереджувальні знаки для вас, щоб приймати
повідомлення про. Якщо ви покаялися і відправитися на пошуки справжній слово Боже і видалити себе з
церков, що проповідують сатани помилкових Євангелія, то ви може ще бути прощені. Якщо ви чекати
до смертельної смерті, то буде надто пізно для тебе. Якщо чекати до другого пришестя Христа, то буде
надто пізно для тебе.

Божий гнів
І третій ангел звучало і там впав великої зірки із неба, ніби горіння лампи, і він упав на третій
частині річки і на фонтани води; І назва зірка називається Полин: і третя частина вод став полинь; і
багато чоловіків помер вод, тому що вони були зроблені гіркий. Одкровення 8:10-11

Ці вірші залишають мало сумнівів, що це Бог вентиляції свій гнів на тих, хто не дати поклоніння
йому як він наказує. Я до сих пір не розглядаю це як Бога, який є причиною цих подій, щоб це сталося,
однак. Це зброї війни, створена людиною, що призводять до цих речей відбудеться і все, що було
виявлено в цих віршах до цих пір, однак, є частиною Божого гніву на народи та народи світу, які
надають підтримку до антихрист, в те, що Бог може запобігти це, але вважає за краще не, з якого
приводу б Бога за те, що милостивий до тих, які показують їх ненависть до нього, відмовляючись
прийняти його слово як правди і даючи поклоніння таким чином, що він не має наказав? Це наводить на
думку наступний вірш.

Притягаються до Бога
І чинить милість тисячам з них, які люблять менеі тримати мої заповіді. Вихід 20:6
Бог – милостивий до тих, хто любить його, але якщо ви відхиліть включалося до істини слова
Божого, то ви показати ненависть Бога, і він буде немає ніякого діла будь милостивий до вас. У вище
віршах, Бог в даний час дуже відверті, щоб показати свою любов до Бога, проявити свою любов до Бога,
досягається шляхом ви тримати його заповідей. Дотримання сьомий день суботній прописано в
четвертої Заповіді Божі; Таким чином, ви повинні тримати суботи, як Бог наказує вас, інакше ви
показати неповага і ненависть Бога.

Бог волає до вас
Моїх синів, бути присутнім до: мій мудрості і Лука твоїх вухо до мого розуміння: що ти щоб розглядати розсуд,
і що Твої губи можуть тримати знань. Притчі 5:1-2

Бути присутнім до: мій мудрості. В цих словах знаю, що Бог говорить вам безпосередньо, щоб
людина не в цілому, але безпосередньо до вас, хто зараз читаєте ці слова. Він дає попередження вам,
"дати увагу на те, що я говорю, бо мої слова правди."
З лука твоїх вухо, щоб моє розуміння. Коли ви читали Біблію, не просто читати через слово
Боже, як Роман? Якщо ви це зробите, припинити, знайдіть час, щоб отримати уявлення про те, що Бог
говорить. Тільки в знання знайти Бога, незнання є сатани зброю проти вас.
Що ти щоб відношенні розсуд; слово "розсуд" визначається як здоровий глузд,
свободу, щоб вирішити, засноване на знаннях, можли
вість зробити осмисленого вибору. У пізнання істини, як було

встановлено в Боже Слово, ви будете знати, прямо з неправильним, ви будете знати, якщо ви маєте
намір гріха і ви будете знати, що до гріха довести вас до вічної смерті.
Щоб бути спокуса, але потім відмовитися, що спокуса є шляху праведності і шлях до спасіння.
Пам'ятайте: Ісус був спокушений диявола і подолали ці спокуси. Таким чином, Ісус навчив вас і мені що
ми теж можемо подолати спокус сатани, які проявляються у світі. Тільки з допомогою знань ви знаєте
заздалегідь якщо спокуса є гріхом, тому ви повинні виховувати себе у справжній слово Боже.
І що Твої губи можуть тримати знань. В цих словах Бог називає ваші губи бухгалтерія знань,
це означає, що якщо ви знаєте Божого моралі і обійняти його як свій власний моралі, то ви будете
навряд чи говорити брехні та інші гидоту, від вашого власного губи.
Ви бачите важливість, яку Бог кладе на ваш маючи знання і розуміння його Святого Писання?
Незнання є як сатана змушує вас вірити помилкових Євангелія, і помилкові Євангеліє змушує вас для
поклоніння таким чином, ніж інші, як Бог звелів. Покладатися на інших людей без вашого дослідження
та вивчення слово Боже, воно сліпо прийняти і падати в пастку сатани.
У цих писань, що Бог дав мені місце на цій веб-сторінці я зробив велику частину важка робота
для вас, але вам все одно доведеться брати участь у свої власні особисті Шукайте Бога, інше буде
виправдовують милість Божу.

Дивно жінок
Для губ незнайомою жінкою падіння як стільника, а також її рот більш гладко, ніж олія: але її кінець є
гіркий, як Полин, гостра як двосічний меч. Ноги піти аж до смерті; її кроки набувають мають місце на пекло.
Приповісті 5:3-5

У вище Бог використовує приклад сексуальної перелюб і блуд дати акценти до його значення.
Для губ незнайомою жінкою, є таким прикладом. «Дивна жінка» – для людини, жінка, хто
це не ваша дружина, наприклад блудниця або повія.
Як "Дивний людина" є жінка, не ваш чоловік .
Єдиний раз, коли Бог дозволяє секс, поки не є гріхом є, коли він не між юридично одружений
чоловік як і його дружина, яких Бог подальшого визначає як чоловік і жінка, всі інші сексуальних
контактів займатися у гріх перелюбу або розпусти і гидота душі в очах Бога.

Гомосексуалізм є все про займатися сексом, а тому що він між двома людьми того ж статі, його
визначено Богом як розпусти. Це з цієї причини, що гомосексуалісти гидота очах Господа, тому що всі
секс поза шлюбом, як це визначено Бог є гріхом.

Блуд душі
, Але її кінець є гіркий, як Полин, гостра як меч двосічний. Коли ви займатися блуд ви
займаєтеся гріха. До гріха, є неправедних. Тільки праведники буде увійти в Царство Небесне, тільки
праведники знатимуть вічне життя.
Приймаючи сатани помилкових Євангеліє як правда, є перелюб душі, як і те, що з незнайомою
жінкою є перелюб тіла.
Її ніг піти аж до смерті; її кроки утримання взяти на себе пекло. Sin, будь то, блуд, вбивства,
крадіжки або не дотримує сьомий день суботній, призведе до судження, судження – шлях до вічної
смерті і приймає сатана помилкових Євангелія є дороги, що приймає вас там.
Бог використовує у наведеному вище прикладі, щоб показати, що сатана помилкових Євангеліє
подібне з незнайомою жінкою, в тому, що слова звучать вірно і невитраченого з почуттям провини, але
результат гріха.

Чому я?
Щоб не ти впорядкував роздумувати на життєвому шляху, її дороги є рухомі, що ти не можеш знати їх.
Приповісті 5:6

Щоб ти впорядкував роздумувати на життєвому шляху. Ви коли-небудь дали думки, щоб хто
ви, що ваші цілі в житті, або те, що всю роботу і зусилля, які ви поклали у вашому житті, що становить?
Коли ви вмираєте, всі ваші досягнення, незалежно від станції в житті, які залишилися позаду.
Коли ви вмираєте, ви взяти, не зможе з вами, навіть не ваше тіло. Так до якої мети чи при цьому будьякий з його?
При використанні приклад розпусти, Бог хоче, щоб знати, їй способами рухомі. Якщо ви знайти
слова "Рухомого" у словнику це означає: те, що може бути переміщений,
портативні. Якщо шукати слова "рухомого" Біблія оснащенням пересувної word замінює
оригінальний слово іврит, "Nuwa" , що означає: собі коливатися в велику р

ізноманітність застосунком, що втікача, рассипьте.
Таким чином, її дороги рухомі це Божий шлях кажу вам, що буде займатися гріховної актів марним, і
замість того, приносячи вам ближче до Бога, ті гріховної актів буде розпорошу вас від нього.
Бог є сповіщатиме, що буде займатися гріх займатися неправду, що ти не можеш знати їх ви
повинні утримуватися від гріха і шукати тільки право не так у вашому житті. Якщо ви хочете знати, де
ви можете дізнатися, що є правильним і що не так, як це визначено Бога, ви можете почати вивчення та
навчання сенс Десять заповідей і завершити своє дослідження вчення Ісуса і моралі, що він навчав.

Божий шлях або вічної смерті
Послухай мене зараз таким чином, O діти і не відступаємо слів своїх уст. Приповісті 5:7

Чує мене зараз тому O діти. У ці слова з книги притчі Христос дзвонить вам і попереджає вас.
Ісус є виправданими в надії на порятунок, але це тільки Надія. Щоб отримати спасіння, необхідно також
видалити себе від гріха. Просто заявляючи ваш Спаситель Ісус не дасть вам спасіння, ви також повинні
бути вільні від гріха. Тільки через свої знання, що являє собою гріх може ви сподіваєтеся, щоб
триматися подалі від гріха.
Не відступаємо слів своїх уст. Біблія є єдиним місцем, де ви можете знайти слова Божого
говорив з уст Божих у вухо його пророків. Вивчення Писання Біблії і отримати уявлення про те, що ці
слова по-справжньому маю на увазі, то з цими знаннями, ви будете знати правду від гріха. Ви можете
знати тільки є те, що гріх, знаючи Десять заповідей і вчення Ісуса. Тільки в обіймаються моралі Бога,
який є протилежністю гріха, ви можете мати викупу і через викуп спасіння. Тільки праведники
знатимуть неба, тому тільки праведники будуть знати спасіння.

За словами його справа
Хто віддасть кожна людина згідно з його справа (Бога): їм хто за пацієнтом продовження в
добре ділі, хто шукає для слави і честі і безсмертя, вони будуть отримувати вічне життя. Але їм що
спірним і не противиться правді, (з слова Божого), але підкорятися "Несправедливість" обурення і гнів,
скорботи і туги, на кожну душу людини, хто робить лихе. Римлянам 2:6-9
Якщо ви є "Unrighteous", то ви не "праведників," бути праведників, щоб тримати Заповідей
Божих і обійняти моральних вчення Ісуса, нічого не відповідають що і ви будете знати, Божий гнів.

Бог визначає зла
Бог областю "зло" тих, хто не підкорятися або перебуваю
ть в опозиції до слова Божого і його законом. Якщо ви не в
змозі тримати навіть просто один з десяти заповідей, то Бог розглядає вас зло.
Якщо ви не суботній сьомого дня, так само, як Бог заклинання воно на Четверта заповідь, але
замість цього спостерігати суботи в перший день тижня, (неділя), потім Бог розглядає вас бути зла, і
таким чином, ви будете носити знак звіра.

Не всі Ізраїль ізраїльтянам
Хто ізраїльтян; до кого pertaineth, усиновлення і слава і заповіти і даючи закону і послугу Бога і
обіцянок; якого є батьком котрого, і з яких у відношенні плоті, Христос прийшов, який знаходиться
над усіма, Бог благословив назавжди. Амінь. Не так, ніби слово Бога hath вступили в жоден силу, для
них не всього Ізраїля, яких мають Ізраїль. До римлян 9:4-6
Те, що Павло говорив це незважаючи на те, що всі, хто були в той час Ісуса, які були
громадянами Ізраїлю нації, не були народу Ізраїля, як я визначили вище.

Сонце і місяць, затемнені
І четвертий ангел звучало, третя частина сонця була вразив і третя частина місяця і третя
частина зірочок; так як третя частина з них потемніла і день світило не на третю частину і ніч
аналогічно. Одкровення 8:12
Коли у вас є комбінація з уламки від ядерних вибухів і лісові пожежі і трава пожеж, з усіх димом
і кіптявою в атмосферу, у вас буде такі умови, як це бути говорив у цьому вірші. Це таким чином, що
ядерна зима буде привели.
Як ви можете бачити, ці речі, як сонце і місяць, потемніння схожі на що було дано в попередній
вірші і по суті подальшого обговорення ті ж самі події.

У день Божий гнів
Для зірки неба і сузір'їв їх не дасть свого світла: сонце повинно потемніла в його йти вперед, і
місяць не повинні викликати її світлом сяяти. І я покарає світу за їх зло а безбожних за їх беззаконня; я
призведе до arrogancy з гордістю припинити, і буде закласти низьким зарозумілість у страшних. Я
зробить людину більш цінного, ніж чистого золота; навіть людина, ніж Золотий клин O'phir. Тому я
буде трясти небеса і земля повинен видалити недоречним її, гнів Господь Саваот і в день його Лютий
гнів. Ісаї 13:10-13
Як ви можете бачити, ці речі, як сонце і місяць, потемніння схожі на що було дано в попередній
вірші і по суті подальшого обговорення ті ж самі події.
Ці вірші Ісая перебувають у прямий зв'язок з падіння Вавилонської імперії, однак, будь-яка
людина, що знання історії буде знати, що немає таких подій відбулася назад в 600 до 550 до н. Е.

Кінець днів пророцтва
Це залишає мене повірити, що Бог використовує язичницьких аспекти зол вавілоняни як
пророцтва кінця днів. Щоб ми усвідомили, що ці слова спрямовується на місто Вавилону великого, який
пророкував в кінці днів як столиця антихрист релігії дається посилання. Тому я вважаю це подією, але
виходити від, коли я пишу ці слова.
Через мої дослідження та вивчення Біблії я прийшов до виявити, що Вавилон великого існує вже,
(Рим, Італія), як я пояснив у інших уроки, і не те що досі не буде побудований, як вважають багато хто
обдуреним сатани.

Кінцеві атомного бомбардування
І я глянув і почув ангелом політ через околиці неба, говорив гучним голосом, "горе, горе, горе,
inhabiters землі через інші голоси труба трьох ангелів, які очікують на звук!" Одкровення 8:13
Так погано, як ця війна закінчилась все, з вище виявлених ядерної катастрофи, цей вірш говорить
нам, що Божий гнів не закінчена, і горе жителям землі дійсно. Цей вірш знаменує кінець обстрілу
ядерної війни.
Вірші наступного дати більш поглиблене Опис сил, що беруть участь в те, що викликало війну та
застосування ядерної бомби, які спустошувати однієї третини від землі, моря і людина.

Світ у стані війни
І кількість армії на вершників були дві тисячі сто, тисячу: та я чув їх кількість. Об'явлення
9:16
Якщо помножити 200000 за 1000, ви отримаєте 200,000,000 або 200 мільйонів. Армії з цих чисел
не був зібраний по закінченні Другої світової війни, так що це говорить про те, що світова ВІЙНА буде
принаймні, як страшний, поки інші вірші припустити, мільйони і мільйони людей загине в цій війні.
Якщо ви берете число людей, що живуть на цьому світі станом на 2016, там більше семи мільярдів
людей живий, зайняти 1/3rd , і ви отримуєте 2 млрд, 333 млн. Щоб поставити це в перспективі, це більше
смертей, ніж у всіх інших Пунічних війн між чоловіками, так як Каїн убив стані. Руйнування цієї війни
буде величезним.

Дим вогонь та сірку
І таким чином я побачив коней в видінні і їх, що сидів на них, нагрудні знаки вогню і Гіацинт і
сірки: і голови коней були як головами левів; та з роти видав вогонь і дим і сірчані. Об'явлення 9:17
Як я раніше запропонував, Апокаліпсис є переважно говорять на символікою те, що Бог
насправді має намір.

Пам'ятайте: Ісус почав цю серію пророцтв, говорячи про чотири вершники апокаліпсису, з
цим вище на увазі, Ісус повернеться до обговорення їх, і саме вони, які він дає опис та не людського
комбатантів.
Вогонь, дим і сірчані інтерпретувати як вибухи ядерної зброї, який розповідає мені, що з цього
вірша Ісус зараз обговорюємо ядерних аспектів великої війни.

Третя частина чоловіків, які вбили
Від цих трьох була третя частина людей загинули, вогнем і дим а сірки, які випущені з роти.
Об'явлення 9:18
В тому, що ядерні вибухи уподібнити зорові образи, наведені в тринадцятого вірша, я бачу ці три
аспекти ядерну війну, як те, що цей вірш Говорячи про.

Це вище віршах також говорить мені, що можливо вогонь, дим і сірчані, не просто ядерної зброї,
але також, результат сатани помилкових Євангеліє, що анти Христос, невірний пророк і ті, які
приходять з безодні проповідувати. Врешті-решт, вони релігійних фанатиків, чия релігія грунтується на
помилкових Євангеліє сатани і не слова Божого. Це розуміння дається підтримки цього наступний вірш.

Влади в своїх рот
Свою владу ж в рот і в їх хвостами: бо їхні хвости були схожі: змії і було голови, і з ними вони
боляче. Об'явлення 9:19
Кожного разу, коли Бог відноситься до рота, це посилання на слів говорив. При цьому сила
I.S.I.S. є в помилкове Євангеліє, що він проповідує. З цього помилкове Євангеліє злі люди прагнуть
приєднатися, Ґрід, і так до лав I.S.I.S. бійців рости.
У вище вірші Ісус говорить нам, що свою владу в своїх рот це з уст, що лежить обманів
вибризкують і ці екстремісти заманити інших приєднатися до їх від своїх неправдивих слів. Ця
інтерпретація приділяється довіру в тому, що сьогодні I.S.I.S. Рекрутинг людей з усього світу, а також їх
вербування інструменти догми помилкової релігії, що вони проповідують.

Немає покаяння
Та інші чоловіки, які не були вбиті ці виразками ще покаялися не працює свої руки, що вони не
повинні поклонятися чортів і ідолам, золото і срібло, латунь і каменю та дерева: який жоден можна
бачити, ані чути, ні ходити: Об'явлення 9:20
Ядерної катастрофи призведе до смерті однієї третини населення людському землі. Покласти, що
в перспективі, є трохи більше 7 мільярдів людей на цій землі на сьогодення, на третину яка обчислює на
2.33 мільярдів людей будуть вмирати тільки від ядерної зброї, не рахуючи наступних великої скорботи,
що йде за бомби.
У всіх війнах, які ніколи не воювали людиною, так як Каїн вбили стані, у тому числі Другої
світової війни і всі війни, оскільки складіть всіх мертвих і не вірю, що вони будуть дорівнюють 2.33
млрд. Саме з цієї причини, що Бог називає це остання війна людина, Велика війна.
Незважаючи на всі ці попередження в книгах Біблії і особливо Апокаліпсис, який існував
протягом тисяч років, люди все ще не вірять і до цих пір повстати проти Заповідей Божих. Такою є сила
Сатани над умами людина.

Шляху зла
Ні покаялася, вони їх вбивств, ні з їх чаклунством, ні їх розпусти, ні їх крадіжок. Об'явлення
9:21
Якщо ці події були дійсно Супер природних аспекту, ви справді вважаєте, що ті, що не вбили б
не бачити, що конфлікт був Богом заслугою і тим самим дати покаяння? З іншого боку це війна між
народами людина, то не було б менше ймовірність що людина побачить рука Божа в будь-який з його.
Тільки ті з нас, які знайшли час і зусилля для вивчення Біблії пророцтв і тому є знання про те, що
всі ці події стали знати правду і ці події відбуваються, вони дійсно є.
Всі ці речі, перераховані вище, що постраждали від цієї війни представляють гріхи проти десяти
заповідей, і або вчення Ісуса. Despite всі з цих негараздів, які були передбачена давним-давно, ті, які
залишаються після руйнувань і знищення, як і раніше не визнають Бога; розповідаючи його брехні і
обманів таке успіх сатани.

Чарів
Ні покаялася, вони їх вбивств, ні з їх чаклунством, ні їх розпусти, ні їх крадіжок. Об'явлення
9:21
До речі, Англійське слово чаклунством, є плутанина значення Іврит і Грецька слів, що
використовуються. По суті слово "чаклунством" як використовували вище, краще замінюється слова
розум зміни наркотики або ліки та не щось робити з чаклунства.
Це розуміння говорить мені, що Бог робить це відомо що тих, хто використовує наркотиків або
зловживання алкоголем займаються гріха. Ваше тіло є храм вашу душу, який в свою чергу є в храм
Бога, що тримає Духа Божого, для вас, щоб зловживання ваше тіло на забруднюють навколишнє
середовище з наркотиками і алкоголем забруднювати сутність Бога і тому Показати неповага для себе і
для Бога.

Вода для вина
Є ті, я впевнений, хто скаже, що це неправда, вони відзначають, що Ісус перетворили воду на
вино, тому вона не є гріхом, щоб пити вино. Вино, яке Ісус перетворив воду в не було, бродіння вина.
Якщо ви читали вірші, приділено контексту Ісуса, перетворення води на вино, ви побачите, що він

згадується як "гарне вино," це означає, що вона була не більше ніж виноградний сік. Вино, перш ніж
він зброджується.

Прийняти Примітка: те, що Ісус говорить нам у вище віршах є, що вони ті, хто має знак
звіра, не буде покаятися їх вбивства, ні чаклунством, ні розпусти, ні їх крадіжки. Ці речі підпадають
під Десять заповідей або вчення Ісуса. Те, що Ісус говорить нам, що ті, що вижити ядерної катастрофи
як і раніше буде від Божого закону та продовжити на у поклонінні помилкових богів і релігій.
Я бачу, що багато хто з цих вижили, звертаючись до релігії для милосердя, але не буде релігій,
вони звертаються до тих, що дати істина і виправити поклоніння Богу, як Бог команд, але буде
грунтуватися на сатани помилкових Євангеліє, яке є анти Христос або неділю віруючим, та невірний
пророк, який є безбожним релігії лібералізму. Це тих таким обдуреним сатани, який носить біль і
страждання Божий гнів.

Храм Бога
Ваше тіло є судном вашу душу, який в свою чергу є в храм Бога, що тримає Духа Божого, для
вас, щоб зловживання ваше тіло на забруднюють навколишнє середовище з наркотиками і алкоголем
забруднювати сутність Бога і тому Показати неповага для себе і для Бога.

