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Combina ia 3 la 1

- este o form  (semnal, urm ) în profe ie -

aceast  form  de combina ie apare în biblie în profe ie întotdeauna 
atuncea, cînd în profe ie se vorbe te, se spune ceva, despre timpul 
sf r itului s-au are de-a face cu timpul sf r itului

a treia solie ingereasc : 3 ingeri + al 4-lea. vine i el la ei (la cei 3, deci 3 + 1) 

Hiob.    Hiob i cu cei 3 prieteni ai lui (3 + 1 Hiob = 4) 

Noah.    Noah a intrat în corabie cu cei 3 fii ai lui (3 fii + Noah = 4) 

Abraham:   3 b rba i au venit la Abraham     
 (2 ingeri + ISUS + Abraham = 4) 

Bileam:   cu scurt timp înainte ca Israel s  intre în ara f g duit ,
    regele Balak l-a chemat pe Bileam ca s  blesteme pe poporul 
    lui Israel, … (vezi povestea din Biblie) îns  Bileam a   
    binecuvântat poporul Israel de 3x-ori.     
    (Au fost îns  binecuvînt ri i nu blesteme.) Regele cînd a
    v zut asta l-a trimis acas  pe Bileam dar înainte s  plece a 
    mai binecuvîntat odat  poporul LUI Dumnezeu. 

Cuptorul de foc:  Cei trei tineri din Babilon în cuptorul de foc i al 4-lea ISUS,
    EL a venit între ei (ca s nu se întrerup  aceast  regul ).
    Acest chip este ca i în timpul nostru la legea duminical .

Isus cînd a luat  Cînd ISUS a luat ucenicii cu el pe muntele vedenilor ei erau 
ucenicii cu el:   în total 4 persoane= 3 ucenici + ISUS. Aceast  întâmplare de 
    pe muntele vedenilor este simbolic  pentru sf r itul lumii, 
    deci 3 + 1 (ISUS + 3 ucenici = 4) 

2300 des seri   începe 457 î.Chr., cînd a fost dat al 3-lea decret de ie ire, ca  
i dimine i:   Jerusalemul s  fie recl dit. Dar aceast  lucare tot a a s-a

    înpotmolit i de aceea s-a mai dat un al 4-lea decret. 


