الدرس 18
ارتفاع مكافحة المسيح
نبوءة األسبوع السبعين
أسابيع سبعين مصممون على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة ،إلنهاء العدوان ،وجعل حد الثام ،وجعل المصالحة للظلم ،وجلب البر األبدي،
لختم الرؤيا والنبوة والدهن قدس .دانيال 09:24

وهذا تحذير أن يتم إعطاء هللا لدانيال ،أن نترك لألطفال اآلخرين من يعقوب ،الذين هم العبيد أوالً إلى بابل في ذلك الوقت ،وثم إلى
الفرس ،فضال عن أولئك اآلخرين المتناثرة للرياح األربع ،وكذلك فيما يتعلق باألجيال التالية اثنين أو ثالثة.

اإلخالل بالعقد
أسابيع سبعين مصممون على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة:
تذكر" :دولة إسرائيل" ورفض إبقاء وصايا هللا كما ورد في كتب إرميا وحزقيال ،ولذلك هللا إزالة يده الحماية قبالة منها ويسمح بابل
لقهر لهم وليس فقط تدمير "دولة إسرائيل" ،بل لتدمير مدينة القدس وبه معبد.
اآلن بعد سبعين عاما ً العيش في ظل سيادة هذا الشعب األجنبي ،هللا األمل في أن القلة التي تركت سو
تماما وصايا هللا .ومع ذلك ،وهللا يعلم أن هؤالء الناس سو

تشاهد خط ببائهم ،واحتضان

ال تعلمت من خط أجدادهم ،حيث أنه يعطي تحذير بخر لما سيحدث "دولة إسرائيل"

إذا ما أخفقت في االحتفاظ وصايا هللا هذه المرة.

إلنهاء العدوان
لالنتهاء من مخالفة يشير إلى الشكاوى التي أعربت عن هللا في كتب إرميا وحزقيال .وباختصار ،باستثناء عدد قليل من كل جيل ،اليهود
لم تكن مطيعة للكلمة أو شريعة هللا .أسابيع  70سبعون :وتولى هللا استطردت يعقوب لفترة محددة من الوقت" ،سبعين أسبوعا "،إلنهاء هذه
التجاوزات ضده ووصاياه.

جعل حد الثام
جعل حد الثام ،وجعل المصالحة للظلم ،كما هو موضح في كتب إرميا وحزقيال "األطفال يعقوب" قد أخط بعدم االحتفاظ "وصايا هللا"،
فضال عن العديد من ظلم اآلخرين .يتم منحهم هللا السبعون أسبوعا النبوية إلنهاء تلك الذنوب والتوبة.

يتم إعطاء استطردت يعقوب  70أسبوعا لوقف اآلثم ،وجعل المصالحة لما ظلم ،وهي طريقة أخرى للقول ،ب ن لديهم األسابيع السبعين,
للحصول على العمل معا ،وأال فإنها سو

تفقد العهد مع هللا .وهم في اإلخالل بالعقد ،وخطر فقدان العهد التي يعر

بها ك والد هللا ،بسبب هذه

التجاوزات ضد "شريعة هللا".

لجلب البر األبدي
وفي البر األبدي .وتعريف "ابرار"  :مالحظ تماما من األخالق ،تتصر

دائما ً وفقا لمدونة أخالقية ،لها ما يبررها .هللا يريد أن "دولة

إسرائيل" في العيش في األبدية بر ,الذي هو القول أن هللا يريد الشعب أن يعيش لألبد مستقيم أخالقيا ،مع األمة ب سرها وليس مجرد أمثلة قليلة.
تذكر :وقد أصبح هللا غاضب جداً مع "دولة إسرائيل" ،أنه يسمح له ب ن البابليين وينبغي تدمير األمة ،في مدينة القدس ،فضال عن هيكل
هللا .السبعين عاما ً كما جاء في إرميا ،تكاد تكون أعلى ،وفي هذا العرض للغفران لدانيال ،هللا هو إعطاء شعب األمة واحد بخر فرصة لتقديم العبادة
هلل كما أنه أوامر هللا.

 70أسابيع ال  70سنة
ال تخلط بين هذه النبوءة "سبعين أسبوعا" سبعين عاما تسبب هللا شعب إسرائيل أن تكون المتناثرة للرياح األربعة عندما كانوا قد غزا
بابل .هذه النبوءة األسابيع  70بنبوءة "نهاية الوقت" ويخضع لذلك ترجمة يوم واحد لمدة سنة واحدة كما كشفت في "كتاب حزقيال".

النبوة سنة 70
ولعلكم تذكرون في "كتاب إرميا" ،هي السبعين عاما ً تحدث ،من الوقت لهذه الرؤية أن دانيال هو وجود ،وتقريبا في نهاية .اإلمبراطورية
البابلية أنشئت في عام  605قبل الميالد عندما ينتصر ،إسرائيل ومصر في تلك السنة .ثم كان أن هللا أخبر إرميا أنه سيعطي بقايا الشعب  70عاماً
للعيش تحت حكم بابل .عند دانيال هو وجود هذه الرؤية القادمة من حوالي سنة  538قبل الميالد أو حوالي  67عاما ً في وقت الحق ،وهو يعني أن
النبوءة تقريبا حلول نهاية السنة  .70هذا السبب دانيال يجعل الصالة إلى هللا كمعيّن في أول بيات دانيال الفصل  .9ويدرك أن  70سنة تقريبا ،من
دراسته لكتابات إرميا ،ويس ل هللا أن يفي بوعده لجلب أطفال إسرائيل العودة إلى القدس واألراضي يهودا.

نبوءة األسبوع 70
بسبب هذه الصالة التي تجعل دانيال أن يكشف هللا لدانيال المستقبل التاريخ هو رجل ككل ،وأن "دولة إسرائيل" على وجه التحديد .واآلن
أطلب منكم القارئ ،هل تعتقد أن شعب إسرائيل ،حتى تلك القلة التي ال تزال بعد  70عاما ً في األسر ،سيكون قادراً على الذهاب من خالل هذا
تحول ضخمة كما يلزم االمتثال للطلب هللا ،في أسابيع حرفية فقط  70أو أكثر قليالً من شهرين؟ ولو لم يكن من المستحيل ،وأرى أنه من المرجح
أكثر معرفة بسجل حافل في الماضي منذ زمن موسى .فهم هذا ،قررت تحديد فقط ما هللا فعال أقوله ،خاصة بعد أن كشف هللا عن يوم واحد لحساب
سنة واحدة بالنسبة لي.

 490سنة حرفية
تذكر :في "نهاية وقت النبوءة" ،يساوي يوم نبوية سنة حرفية واحدة ،ولذلك ،أسبوع نبوية سو

يساوي  7أيام النبوية ،ولذلك سو

يساوي  70أسبوعا  7 70مرات أو  490النبوية أيام أو سنوات حرفية .490
 7أيام في األسبوع
أسابيع  70في النبوءة
يساوي األيام النبوية  490سنة حرفية 490

لختم الرؤيا والنبوة ،أفسر هذا كمعنى مختومة حتى لو أن "دولة إسرائيل" ينظف تصرفاتها داخل فترة السبعين أسبوعا ( 490سنة
حرفية )،نبوءات و قت نهاية دانيال ،وإزالتها .وبعبارة أخرى ،أن يسبب هللا الزمني المبين بنبوءات نهاية ،ولم يحدث .حتى يمكنك رؤية ،ليس فقط
يمكن هللا رؤية المستقبل ،وثم ترحيل هذا بالنسبة لنا قبل أن يحدث ذلك ،ولكن هذه اآلية يقول لنا أنه إذا كانت ترجع إلى اإليمان الحقيقي من "خلق
هللا" ،في السنوات القادمة  ،490بدولة إسرائيل والحفاظ على وصاياه  ،10أنه سيتم إعادة كتابة التاريخ .وبعبارة أخرى ،إذا كان اليهود قد تشغيل
إلى يسوع ب ذرع مفتوحة واعتر

به "من خلق هللا" ،هذه "أوقات النهاية" التي نحن اآلن دراسة وتنب باهلل ،ولن يحدث .الحمد للرب وقوته رهيبة.

مجرد التفكير في األمر ،يسوع قد أنش ت بالفعل ملكوت هللا على األرض  2,000منذ سنوات .لن يحدث كل الحروب التي دارت رحاها
منذ .يسوع أن ابدأ تم مسمر على الصليب ،والشيطان أن منذ فترة طويلة تم إزالتها من األرض والكون.

الدهن قدس
الكريم أكثر من المسيح" .أنوينت" تثبيت المسيح رسميا ومع احتفال المسيح ،وهللا في جسد رجل
إذا كان شعب إسرائيل قد احتضنت يسوع المسيح وله كالملك والرب ومسحه ،ثم أنها ستكون قد أظهرت تنفيذها النبوءة األسبوع  .70بدالً
من ذلك ،سعى قادة المعبد والملك لقتل يسوع وتخريب ما بشر به وتدريسها.
ب الكشف عن هذا الجدول الزمني وبدايتها ،يمكننا تحديد عندما يكون المسيح تنب أن يصل .هذه هي النبوءة فقط في الكتاب المقدس عندما
المعروفة بالسنة الفعلية لقدوم المسيح .حتى اليوم 2600 ،إلى  2700سنة في وقت الحق ،اليهود ال تزال ال تفهم هذا ،الذي السبب في أنهم ال يرون
يسوع المسيح.

تاريخ بدء السنة 490
يعر ذلك وفهم ،من األمور المنصوص عليها في الوصية الستعادة وبناء القدس حتى المسيح األمير أن سبعة أسابيع ،واألسابيع ألستون وهما :يجب
أن يبني في الشارع مرة أخرى ،والجدار ،وحتى في أوقات تروبلوس .دانيال 09:25

هذه اآلية تعطي كمية كبيرة من المعلومات؛ سو

أحاول أن كسر من أسفل إلى وصفه سهلة شرح قدر اإلمكان.

ولمعرفة وفهم
في الدروس الماضية أشرت إليه كيف هللا يستخدم عبارات من قبيل" :أولئك الذين لديهم عيون السماح لهم برؤية" أو "أولئك الذين لديهم
بذان ،السماح لهم بسماع" ،ولكن هذه المرة يخرج حق هللا ويخبرنا" ،معرفة" ما أقوله ،و "تفهم" .كنت بحاجة للجلوس معا وأن تنتبه لهذا ،ويجري
هللا واضح جداً أن ما أنه هو حوالي تبين لنا ،من المهم ،من المهم جداً.

استعادة وبناء القدس
أن من األمور المنصوص عليها في الوصية الستعادة وبناء القدس ،باهلل هذا هو إعطاء موعد محدد في الوقت المناسب .السنة التي
تعطي األمر إلعادة بناء مدينة القدس ،هي نفس السنة التي تبدأ نبوءات عام  2300والسنة .490

منعزلة المسيح
تكون "منعزلة المسيح" األمير سبعة أسابيع وأسابيع اثنان والستون .من السنة التي تعطي األمر إلعادة بناء القدس والمعبد لظهور
المسيح ،سيكون الجزء األول من األسبوع السبعين ،نبوءة ( 490سنة) .سيقول لنا بنذاك هذا العام الذي سو

يصل المسيح في المرة األولى.

حساب سنة 483
ما هو قوله أن اإلشارة في اآلية أعاله هو اعتبارا من التاريخ النظام هو إعطاء الستعادة القدس ،إلى مجيء المسيح األمير سيكون 483
سنة حرفية .وهذا تحديد كما يلي.
الكلمات" ،يجوز سبعة أسابيع ،والستون واثنان أسابيع ",بحاجة إلى تقسيمها السهل مشاهدة مقاطع حيث أنه يمكن تحديد كل قسم على
حدة.
[سبعة أسابيع] [ 03:20ص] [أسبوعين].
يحتوي القسم األول [سبعة أسابيع] ,أي ما يعادل  49يوما النبوية .وهذا يحسب على النحو التالي ،أسابيع  7مرات  7أيام في أسبوع،
يساوي  49يوما النبوية.
الفرع الثاني يعطي المؤهل رقم [ثالث نقاط] التي تتحدد بالقيمة التي تعطي قبل ذلك ،وهو في هذه الحالة أسابيع ،حتى ثريسكوري حسب
تعريف قاموس  Encartaيساوي  60أسبوعا ،وتساوي كل درجة تساوي قيمة  20أسبوعا 20 ،مرة  3أسابيع النبوية  .60عقد من الزمن 10
سنوات؛ نقاط ضعف ما دامت عشر سنوات أو  20سنة.
نحن ثم اضرب  60أسابيع قبل  7أيام في أسبوع ،مما يعطينا  420يوما النبوية.
القسم الثالث يعطينا [أسبوعين] ،أي ما يعادل  7مرات  2أو  14يوما النبوية.

وأضاف كل ذلك معا يمكنك الحصول على:
 49يوما
باإلضافة إلى  420يوما
باإلضافة إلى  14يوما
 483أيام النبوية أو  483سنة حرفية حينما تسمح لك بيوم واحد لمدة سنة واحدة.

يجب أن يبني في الشارع
يجب أن يبني في الشارع مرة أخرى ،والجدار ،وحتى في أوقات تروبلوس .ما هو هذا القول هو أن إعادة بناء القدس سو

بدأت لكن

ذلك لن سهلة ،أن هؤالء الناس ،الذين انتقلوا إلى المنطقة التي كانت يهودا عندما أجبر اليهود من قبل البابليين ،ستقاوم عودة اليهود .وتعطي هذه
المقاومة المناقشة في كتاب عزرا واستر.

هو تعمد "يسوع السنة"
في اآلية أعاله ،يعطي هللا تاريخ بداية محددة متى سيبدأ هذا الجدول الزمني ألسابيع النبوية  70أو  490سنة حرفية ،وهذا في نفس السنة
التي تعطي األمر الستعادة وإعادة بناء القدس.
قد ترغب في أن تحيط علما باإلشارة إلى المسيح األمير وإشارة إلى معمودية يسوع .يعر

هذا ،حتى يسوع يكون معمد بواسطة يوحنا

المعمدان ،وليس يسوع المسيح ،هو المعمودية التي يجعل من لحم ودم يسوع المسيح ،وال والدته كرجل ،ولهذا السبب هللا ،أو المسيح ،وال أي من
الرسل من أي وقت مضى المنش ة أو التغاضي عن االحتفال بميالد السيد المسيح .عيد الميالد وعيد الفصح اختراع لمكافحة المسيح ،وليس من هللا.
أي مكان في الكتاب المقدس يمكنك العثور على التعليمات أو األوامر أن يكون االحتفال .إذا لم يتحدث بها هللا ثم أنها كذبة.
قال هللا أنه سيعطي "دولة إسرائيل" 490 ،سنة حرفية للتوبة ذنوبهم ،ولذلك يترك  7سنوات حرفية ،ال تحسب العاله .المسيح ستصل في
نهاية سنة  ،483وسيت لف السنوات المتبقية من السنوات الثالث والنصف التي يسوع مشى بيننا وتدرس ،ومن ثم السنوات الثالث ونصف السنة
القادمة ،سو

تكون هذه المرة إلحياء يسوع ،حتى نهاية سنة  490أن الناس لديهم الوقت للتوبة.

رجم ستيفن
وهو رجم ستيفن في السنة  34اإلعالنية التي يعطي هللا ت كيدا ب ن دولة إسرائيل قد رفضت له وقد أخفق في التوفيق بين أنفسهم معه ،حتى
بعد  70النبوية أسابيع أو سنوات حرفية .490
أن أكرر اآلية أعاله فهمنا وهكذا اكتسبت ،باستخدام يعرفون ذلك وفهمها ،على أن من األمور المنصوص عليها في الوصية الستعادة
وبناء القدس منعزلة معمودية المسيح( ،يسوع المسيح) ،يكون  483سنة حرفية ،وسو

تكون وزارة يسوع لمدة  7سنوات ،مما يعطي ما مجموعة

 490سنة -بعكس الحساب للتحقق من دقة لدينا تقوم بتقسيم األيام النبوية  490قبل  7أيام في أسبوع ،يمكنك الحصول على  70أسبوعا.

األمر الستعادة القدس
من  457قبل الميالد عندما يعطي األمر إلعادة بناء المعبد ،ومدينة القدس ،برجم ستيفن في اإلعالن  ،34الشهيد المسيحي األول هو 490
حرفية السنوات أو األيام النبوية  .490لقد حددت هذه التواريخ في التاريخ من تاريخ نشر التالية.

حقائق تاريخية
إذا كنت اذهب إلى الوراء من  34م عندما تم رجم ستيفن ،سنة  ،490جئت إلى السنة 457 ،قبل الميالد .للتحقق من هذا الجدول الزمني،
نحن بحاجة فقط تحديد إذا حدث األمر الستعادة مدينة القدس في  457قبل الميالد .يتم التحقق من الحقائق التاريخية الموثقة التالية كما يتضح في
المنشورات الكتاب المقدس والتاريخ.

السنة السابعة من ارتحشستا الملك
وهناك بعض األطفال من إسرائيل ،والكهنة ،والالويين ،والمغنين ،والحمالين ،ونيثينيمس ،حتى القدس ،ذهب في السنة السابعة من الملك ارتحشستا.
عزرا 7:7

كما تشاهد في وقت محدد أو تاريخ مذكور ،السنة السابعة من عهد ارتحشستا الملك .إذا كنت اذهب إلى اإلنترنت ،وابحث عن تاريخ
اإلمبراطورية الفارسية ،سو

تجد أن هذا الملك قضت في سنة  457قبل الميالد ،كما يمكننا تحديد التواريخ في 21ش القرن .ويعطي هذا ثم دعم

وإثبات أن األمر إلعادة بناء قد حدثت في سنة  457قبل الميالد.

األوقات العصيبة
في الكتاب المقدس كتاب عزرا الفصلين  5و  ،6تحكي عن األحداث التي أدت إلى هذا األمر ،وأن المقاومة التي قدمها أولئك الذين

يعيشون في منطقة القدس أثناء إعادة بناء لها ،إذا كنت الرعاية لقراءة حول هذا الموضوع .هذا ثم يعطي الدعم ،يجب أن يبني في الشارع مرة
أخرى ،والجدار ،وحتى في أوقات تروبلوس.

تدمير المعبد الثاني
وبعد أسابيع ألستون واثنين المسيح قطع قبالة ،ولكن ليس لنفسه :والشعب لألمير أن يبدأ تدمير المدينة والحرم؛ ويكون الغرض منه مع فيضان،
وتتحدد حتى نهاية الحرب خراب .دانيال 09:26

وبعد أسابيع ألستون واثنين "المسيح يجب" أن تكون قطع ،في هذا الوقت المرجع ،األسابيع السبعة األولى مفقودة من سابقتها .هذا
يخبرنا أنه سيتم إزالة المسيح( ،قطع) ،بعد  62أسبوعا النبوية ،أو أسابيع  62مرات  7أيام يساوي األيام النبوية  434أو  434سنة حرفية.
المسيح وسو

يتم خفض قبالة ،ولكن ليس من بداية النبوءة األسبوع  ،70ولكن بعد أول  7النبوية أسابيع أو  49سنة حرفية ،نحن نعر

هذا ألن يترك هذه النبوءة قبالة األسابيع السبعة األولى .ولذلك ،ألننا نعلم أن تاريخ بداية  457قبل الميالد والتاريخ الذي سو

يكون قطع المسيح

يبدأ بعد  49عاماً ،يبدأ هذا الجدول الزمني في عام  408قبل الميالد ،وهي السنة التي يتم االنتهاء من إعادة بناء المعبد .قبول هذه الحقيقة ،وذلك ال
بحثت للتحقق من هذا التاريخ ،ولكن أشجع أي شخص يريد اإلثبات التاريخي هذا التحقق من ذلك ب نفسهم.

تذكر :أولئك الذين يسعون لي جد سنجد لي.

تحديد ثريسكوري وأسبوعين
دعونا ننظر في األمر كما فعلنا في الفترة الزمنية األولى[ .ألستون] [أسبوعين] .هذا يقول لي أن تبدأ هذه الفترة الزمنية 7 ،النبوية
أسابيع أو  49سنة حرفية بعد أن يتم إعطاء األمر بإعادة بناء القدس 457 ،قبل الميالد أو ناقص  49عاما ً يساوي  408قبل الميالد وينتهي في نفس
الوقت انتهاء فترة األسبوع النبوية  ،69أو اإلعالن  .27إذا كنت تحاول أن تفعل الرياضيات نفسك سو

تصل إلى  27 26ال ،ولكن لديك للسماح

بسنة  408وقد أدرجت في  49عاما ً حيث كنت بحاجة إلى إضافة سنة واحدة للرياضيات.
قطع المسيح ستجري ،ال خالل "األسابيع ألستون وهما" الفترة ولكن "بعد" إغالق عليه .عند هذه النقطة ،أننا ال نملك تفاصيل دقيقة
وعندما يحدث ذلك؛ وترد تلك التفاصيل في اآلية  27ومع ذلك ،اعتبارا من هذه اآلية قيل لنا أن يحدث ذلك في وقت ما "بعد" وفي ختام األسابيع ال
.62
استناداً إلى اآلية  25نجد أن األسابيع النبوية  62ي تي بعد  7أسابيع النبوية ،لذلك لدينا تقدم هنا من أجزاء مختلفة من نبوءة األسبوع 70
أسرة.
لدينا  7أسابيع النبوية ،أو  49سنة حرفية ،لبناء المدينة والهيكل.
ثم هناك أسابيع النبوية  ،62أو  434سنة حرفية ،المؤقتة بين االنتهاء من البناء في القدس ومعمودية يسوع.
وثم النبوية األسبوع الماضي ،أو  7سنوات حرفية ،الذي هو زمن وزارة المسيح ،الذي يرد في اآلية  .27ولذلك ،استناداً إلى هذه الحقيقة
أننا يجب أن نستنتج أن األسابيع النبوية  62تحدث في اآلية  26الفترة ذاتها تحدث في اآلية  25ومن ثم ينتهي في نفس الوقت ،وهو  27اإلعالن
العام الذي هو عمد يسوع .ولذلك ،يجب قطع المسيح إيقا
وسو

في وقت ما "بعد" اإلعالن .27

يعاد في السنوات األولى  49حرفية ،في الشارع والجدار؛ من هذه النقطة إلى المسيح سيكون سنة  434أكثر حرفية أخرى .وهذا

يمكن أفضل التحقق من جانب الطريق تعطي الوقت األصلي في اآلية [ ،25سبعة أسابيع] [ثريسكوري] و [أسبوعين] .إذا نظرتم إلى أنه بهذه
الطريقة ،سو

ترى أنه في األسابيع السبعة األولى النبوية أو  49سنة حرفية ،مبنية الطريق وجدار المعبد .ويمكن التحقق من ذلك من خالل

الوثائق التاريخية .األوقات العصيبة للقيام مع المقاومة نظراً إلعادة بناء تلك التي تعيش في المنطقة أثناء البناء ،أود أن أشير مرة أخرى إلى فصول
"كتاب عزرا"  5إلى  .6ثم حصلنا ألستون ،أو  60النبوية أسابيع وأسبوعين النبوية ،مما جعل  62أسبوعا النبوية ،أوقات  7أيام في أسبوع،
وتحصل سنة حرفية  ،434الذي يقودنا إلى معمودية يسوع في  27م.
يظهر هذا في سنوات حرفية بنفس الطريقة تظهر الكسر أسفل في أسابيع قد يكون أقل مربكاً.
[ 49سنة حرفية] [ 434سنة حرفية] يساوي [ 483سنة حرفية].

من  457قبل الميالد عندما تعطي األمر إلعادة بناء ،يجب عليك أوالً بناء المعبد وقت  49عاماً ،التي تجلب لنا إلى  408قبل الميالد ،ثم
الفترة بين وقت البناء لظهور المسيح أو بخر سنة  434الذي يقودنا إلى اإلعالن  27الفعلية.
تذكر :النبوءة المتعلقة بدولة إسرائيل التوبة عن الخطايا أسابيع النبوية  70أو  490سنة حرفية ،دانيال  -09:24هذه الفترة الزمنية،
دانيال  ،09:25هو أسابيع النبوية  69أو  483سنة حرفية .هو موضح في األسبوع النبوية المتبقية في دانيال .09:27

تحذيرا لليهود
مالحظة ألي يهودي أن قراءة هذه الصفحات :هذه النبوءات المتعلقة "مجيء المسيح األول" قابلة للتحقق في التاريخ ،ولذلك ،يمكن فقط
يسوع المسيح الحقيقي .االستمرار في رفض يسوع وضع نفسك في المسار إلى اإلدانة .نؤمن بكلمة هللا .أعطى هللا دانيال هذه النبوءات حتى أن
نعر

حقيقته؛ ال تقم بتشغيل الخاص بك مرة أخرى على "الحقيقة اآللهة".

ليس لنفسه
ولكن ليس لنفسه ،ويشير إلى حقيقة أن يسوع هو قطع قبالة ،ولكن ليس من قبل أي شيء أن يفعل ،ولكن ببعض القوة األخرى .هذا
ونحن نعر

من التاريخ والكتاب المقدس أن الشيطان عن طريق له نفوذ وسيطرة شيوخ المعبد ،بسبب أن يسوع قد صلب حتى الموت  3سنوات

ونصف في وزارته.

األمير الذي يجب أن تأتي
والشعب لألمير الذي يبدأ تدمير المدينة والحرم .لفهم هذا تحتاج إلى فهم الذين األمير أن يتحدث من .ليس يسوع ،األمير "هللا" ،ولكن
الشيطان ،أمير األرض .عندما صلب المسيح ،أنه يترك األرض ،وذلك األسعار التي يجب أن تأتي ،هو الشيطان .أن هللا خلق الكون وكل شيء
ينتمي إليه ،ولكن الشيطان قد أرسى المطالبة باألرض وكل ما هو عليه ،وقد أعلن نفسه ،األمير العالم .هللا كما يشير إلى الشيطان "األمير من
األكاذيب" .ومن ثم قوي الشيطان ،وهي الوثنيين ،أو على وجه التحديد الرومان ،الذي هدم المعبد .يجب عليك أن تعر

ومع ذلك ،أنها بإرادة هللا

أن المعبد هو هدمه ،تماما كما كانت إرادة هللا أن البابليين هدموا المعبد األول .لم يكن يريد هللا تدمير المعبد ،ابدأ كان يمكن أن يكون.

نهاية بفيضان
ويكون الغرض منه مع فيضان .ويمكن فهم هذا أفضل ب ية الواردة في "سفر الرؤيا".
والثعبان (الشيطان) يلقي بها من فمه مياه الفيضانات بعد امرأة (كنيسة كريست) ،أنه قد يسبب لها أن يتم بعيد ًا من الفيضانات .الوحي 12:15

هذه اآلية هو إشارة إلى حقيقة أن اتباع عبادة هللا الحقيقية قليلة ،بالمقارنة مع السكان غير المؤمنين ،وأن الشيطان سيحاول أن تطغى عليها
بفيض من أولئك الذين التمسك "اإلنجيل كاذبة" الشيطان وذلك حضور كنيسة الشيطان كاذبة.

مجموعة مرئيات الرسم
هللا يستخدم الرمزية من الفيضانات القادمة إليها من فم الثعبان ،بيانيا تكشف عن أن مياه الفيضان هو في الواقع على الكلمات التي
يتحدث بها الشيطان واإلنجيل الشيطان كاذبة وال المياه حرفيا .وهذا يمكن أن تظهر ك  trueفي إنشاء مكافحة المسيح( ،كنيسة روما) ،وكيف أنه
يحاول تدمير "القديسين هللا" من خالل األكاذيب وتجديف "كلمة هللا" والتي لها "تجارب محاكم التفتيش".

نهاية الحرب
ومصممون حتى النهاية الحرب خراب .هو هذه الحرب التي تحدثت عن الحرب بين هللا والشيطان ،التي كانت مستعرة منذ أخط بدم
وحواء .وتعطي هذه اآلية النبوة في "نهاية األيام" ،والحرب العظمى ،وفي أعقاب "المحنة العظيمة" وجميع غيرها من الحروب وأوقات المحنة
حتى الحرب العظمى .باختصار ما يقول لنا هللا أن من وقت صلب المسيح حتى الحرب العظمى والنهائي ،ستكون هناك فترة ال تبدو لها نهاية من
الحروب والفتن في جميع أنحاء العالم.

الحرب بين هللا والشيطان
وقال اللورد جود منعزلة الثعبان" ،ألنه يمتلك أنت تفعل هذا ،أنت الفن لعن فوق جميع الماشية ،وفوق كل الوحش من الميدان؛ عند البطن خاصتك
سو أنت تذهب ،والغبار سو أنت أكل جميع أيام خاصتك الحياة :وسو أضع عداوة بين إليك وامرأة ،وبين خاصتك البذور والبذور لها؛ فإنه يجوز كدمة
خاصتك الرأس ،وأنت شط كدمة له كعب .سفر التكوين 15-03:14

بهذه الكلمات ،أعلن هللا الحرب على الشيطان لتحول بدم وحواء ضده ،وجلب الخطيئة إلى األرض ،حيث ال توجد خطيئة كانت قائمة في
السابق .مع هذا اإلعالن للحرب التي كان جميع الحروب بين الرجال في جوهرها.

الخراب اليهود
وقال أنه يتعين ت كيد العهد مع الكثير لمدة أسبوع واحد :وفي خضم األسبوع أنه تسبب التضحية والقربان وقف overspreading ،الفظائع أنه
يجعلها مقفرة ،حتى حتى الدخول ،والتي تحدد ما سكب عليها مقفرة .دانيال 09:27

تأكيد العهد
وأنه يجب تأكيد العهد مع الكثير لمدة أسبوع واحد :هذا هو األسبوع النبوية المتبقية أن ينجز النبوءة السبعين في األسبوع ،أي عند
استخدام يوم واحد لمدة سنة واحدة لديك  7سنوات حرفية" .أنه" الذي تحدث عنه هنا هو يسوع أو المسيح ،وأنه سو
أن اليهود االلتزام بالعهد ،و "العهد الثاني" ،وأن لديهم مع هللا .سو

التبشير "اإلنجيل هلل" وت كيد

تفعل هذا يسوع مدة أسبوع النبوية أو  7سنوات حرفية.

إذا كان لديك أية شكوك حول تعليلي لآليات السابقة وتعريف األسبوع النبوية  ،70أو يوم واحد لحساب مدة سنة واحدة ،وهذا ينبغي اآلن
إقناع لكم من صحة التقييمات بالدي .تعلمون أن الوزارة يسوع دام  3سنوات ونصف قبل أنه كان المصلوب ،وثم بخر  3سنوات ونصف بعد

قيامته .ثم التحقق من هذا أعاله اآلية في دقتها ك سبوع النبوية أو سبع سنوات حرفية .ألنه يتم التحقق من هذه اآلية ،ثم يتم أيضا التحقق من التفسير
لآلخرين.

التضحية بوقف
 ،وفي خضم هذا األسبوع أنه يأمر التضحية والقربان وقف .خضم ،يشير إلى منتصف األسبوع ،أو  3سنوات ونصف في الوزارة
يسوع .في هذه النقطة الوسطى ،التضحية بالحيوانات للغفران ،سي تي إلى نهايته .مع تضحية المسيح على الصليب ،لم يعد هناك حاجة للغفران عن
طريق التضحية بالحيوان ،ألنك تحتاج فقط إلى التطلع إلى "تعاليم يسوع" ،والذين يعيشون بتلك التعاليم ،الحصول على غفران خطاياك.
النصف األول من هذه السنوات حرفية  7أو  3سنوات ونصف قيمة حرفية ،يسوع سو
أنه سو

يسير بيننا ويعلمنا ،مؤكدة بذلك العهد ،وثم قال

مسمر على الصليب ،الذي كيف أنه يسبب التضحية والقربان وقف .بدمه على الصليب ،أخذ بثامنا إلى له ،لم يعد هناك حاجة للتضحيات،

مما كان يسبب لهم وقف ،بوفاته.
لقراءة هذه الصفحات ،وبعضهم ليسوا اليهود و ولذلك قد ال يفهم عند يسوع هو مسمر على الصليب ،الحاجة إلى إعطاء التضحية
بالحيوانات لتطهير ذنوبك يصل إلى نهايته .هذا بسبب يسوع (الحمل) هو التضحية ب كثر مثالية ،واتخذت في هذا بثامنا عليه ،ذلك ألننا قد خلصنا
في الرب .قبل المسيح ،كان هناك ال الفداء ممكن من التضحية بالحيوانات ،إال من خالل يسوع هي لدينا ما يبرر األمل في الخالص.

أنه يبذل مقفر
عن أوفيرسبريدينج من الفظائع :هذا الجزء من هذه اآلية موجها "الطفل يعقوب" ،ألنه يشير إلى العديد اآلثام ،ارتكبتها "دولة إسرائيل"،
كما هو مبين في كتب إرميا وحزقيال ،على الرغم من تحذيرات األنبياء" .المكروه" أي قانون في معارضة أو في عصيان القانون أو "كلمة هللا".
يجب أن نعطي العبادة هلل تماما كما أنه األوامر وأي شيء بخر رجس والعبادة الخاص بك من دون جدوى.
أنه يجوز جعل مقفر :أن تكون "ديسوالتي" ،أن يكون بال أمل .ويؤمل في كفر باهلل ،وذلك نظراً للخالص .عندما تفشل إلعطاء حقيقية
وصحيحة العبادة هلل ،ف نت دون أمل خالص ،للعبادة الخاص بك من دون جدوى.

بل حتى الدخلة
كلمة "الدخلة" يعر

ب نه :الكمال المنتهي ،تقديم شيء إلى خاتمة مرضية ،أو اإلنجاز النهائية مرضية أو تحقيق شيء .هذا ثم يشير إلى

وفاء هللا النهائي للغرض المخصص له للرجل .لقد أعطيت صوتي إلى هذا من قبل ،ولكن بالت كيد ،هو قصد هللا يعود رجل من "خطيئة بدم"،
ويعيش مرة أخرى في الكمال أن بدم وحواء كان معروضا اثموا.

العودة إلى الجنة
وهو قصد هللا إلعادة ت سيس جنة عدن ،أو أي شيء مشابه لذلك .وهذا يمكن أن تظهر ب نه صحيح عندما قمت بالبحث في الكتاب المقدس
نفسه .الفصلين األولين من الكتاب المقدس هي كل شيء عن الكون مثالي ،مع الكمال الرجل ،وهللا الكمال .الفصلين األخيرين من الكتاب المقدس
كل شيء عن إعادة ذلك الكمال.

فقط بيسوع المسيح
والتي تحدد سكب عليها مقفر .كلمة "مهجورة" يعر

ب نه :االنفرادي ،جيليس ،ودون أمل ،الذي يشير إلى كل الذين يرفضون يسوع

وتضيع من أي وقت مضى معرفة الخالص ،وجميع تلك الهدايا أن هللا يبشر ب ن أولئك الذين يتم الخالص .وهذا يشير إلى تدمير المعبد الثاني
ومدينة القدس ،فضال عن تشتت القسري للسكان (مقفر) إلى أقاصي اإلمبراطورية الرومانية وما بعدها .لهذا بعبارة أخرى ،مع التضحية بالمسيح
واستخدام الحيوانات كتضحية ينظف لك من ذنوبك قد وصل إلى نهايته ،وفقط من خالل قبولك للمسيح هللا في جسد رجل ،وتعاليم يسوع كالوفاء
بقوانين هللا ،ويمكن أن كنت من أي وقت مضى أمل أن تنظف نفسك من الذنوب الخاصة بك مرة أخرى  ،إذا كنت ال أعتقد في يسوع ،ف نت
مهجور ،ألجل فقط بيسوع يمكن يمكنك استبدال.

إيقاف مؤقت النظر
أعتقد أننا ينبغي أن الجميع وقف والتفكير بما أننا قد قرأت هنا .دانيال ،من  600قبل الميالد إلى حوالي  553قبل الميالد ،تنب هذه
األحداث عن المسيح ،ويسوع المسيح ،وبناء وتدمير المعبد الثاني في القدس .وهذا أكثر من  500سنة قبل األحداث التي تجري .أطلب منكم ،كيف
يمكن أن يكون هذا؟ كيف يكون ذلك ممكنا ً لرجل إلعطاء مثل هذه التنبؤات ،مع هذه الدقة الكمال؟ رجل ال يمكن ،إال من هللا ويمكن القيام بذلك .إذا
كنت غير مقتنع ب ن هللا حقيقي حتى اآلن ،لست مت كداً من أنك يمكن أن تكون من أي وقت مضى .وحتى مع ذلك ،على قراءة ،ال يزال لدى أمل
بالنسبة لك.

هو يسوع المسيح الوحيد الممكن
كما يجب أن تعطي الفكر لذلك؛ "آخر لكن يسوع الذي يناسب هذه نبوءات دانيال؟" هناك ال األخرى ،وبالتالي يسوع يكون المسيح ،لال
يناسب هذه التواريخ المحددة جداً ويمكن تحديدها تاريخيا .أولئك الذين قراءة ودراسة وفهم لذلك كتب العهد الجديد يعر

هذا ،إال اليهود ،وهم

أولئك الذين كسول جداً لدراسة الكتاب المقدس ،ويبدو أن يكون أعمى من جانب الشيطان.
تذكر :إذا كنت ال عبادة هللا كما أنه يحظى ب نه يجب عليك ،ثم ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق .إذا قمت برفض يسوع كابن هللا ،ثم
قد رفضت عبادة هللا الحقيقية كذلك.

عام  2300نبوءة

هذا الرسم البياني قدمها لي زميل طالب من الكتاب المقدس ،ويحتوي على سطر الوقت  2300سنة بدءاً من العام األمر الذي هو أمر
القدس ليعاد بناؤها بالفرس 457( ،قبل الميالد).
أكثر من سنة  2300اللف فترة من الوقت ،في أي كل مرة أخرى تناسب فترات النظر في كتاب دانيال ،ابتداء من عام  457قبل الميالد
التي إذا قمت بإضافة  2300إلى  457قبل الميالد ،عندما يتم إعطاء األمر إلعادة بناء ،يمكنك الحصول على اإلعالن عام .1844
إذا كان مثلى يطلب منك" ،حدث ما حدث له أهمية في  1844ميالدي "،يمكن االطالع على الجواب في الشرح التالي النبوءة اليوم
 .2300ألن لقد غطينا كثير من المعلومات منذ سنة  2300النبوءة ذكر أوالً ،أنا ذاهب للذهاب بإيجاز أكثر تلك اآليات مرة أخرى إلعادة الذاكرة
الخاصة بك إلى هذا الموضوع.

القرن قليال إعادة النظر
من أصل واحد منهم خرج القرن قلي ً
ال ،الذي مشمع تتجاوز كبيرة ،نحو الجنوب ،ونحو الشرق ،ونحو األرض ممتعة .دانيال 8:9

من أصل واحد منهم يشير إلى اإلمبراطوريات البشرية العظمى األربع ،البابلي والفارسي واليوناني والروماني.
خرج القرن قليال يشير إلى القرن األفريقي قليالً تحدث في دانيال  7:8أو مكافحة المسيح.
مصبح الذي يتجاوز كبيرة يشير إلى قوة وسلطة مكافحة المسيح والمعارض.
نحو الجنوب ،ونحو الشرق يشير إلى "المدينة روما ،إيطاليا" هي العاصمة للكنيسة الكاثوليكية ،الذي تعلمناه هو مكافحة المسيح .ومن
هذا المنطلق ،ينتشر كنيسة روما بنفوذها إلى الشرق في اإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،وإلى الجنوب في أفريقيا.
ونحو األرض ،ونتمنى وهو إشارة إلى أرض إسرائيل أو فلسطين.

ختم أسفل المضيف
وهو مشمع كبيرة ،حتى للبلد المضيف للسماء؛ ويلقي بعض من البلد المضيف ،والنجوم على األرض ،وختم عليها .دانيال 08:10

وهو مشمع كبيرة " ,أنه" يشير إلى الشيطان ومن خالله مكافحة المسيح (كنيسة روما) و "إنجيل الشيطان الكاذبة" التي بنيت الكنيسة
كاذبة على .شمع كبير يشير إلى سلطة ونفوذ فإنه يسلك.
وحتى إلى البلد المضيف للسماء إشارة إلى هللا سبحانه وتعالى ،فضال عن غيرها من الكائنات السماوية.
فإنه يلقي بعض من البلد المضيف ،والنجوم على األرض تشير إلى سقوط مستمر من نعمة أن يكون المالئكة من "اإلنجيل كاذبة"
الشيطان .لكن هذا يشير أيضا إلى هللا "اإلنجيل المقدس" في كيفية باألكاذيب والخداع الذي بشر بمكافحة المسيح ،يسبب الرجل يسقط من نعمة
واالنزالق إلى اإلدانة ،وكذلك.
مختوم عليها هذا إلظهار كيف الوعظ ستومبس مكافحة المسيح بناء على قوانين هللا ،في جهودها الرامية إلى تدمير كل ما من هللا
ووورشيبيد.

تضخيم نفسه
نعم ،أنه يضخم نفسه حتى لألمير للبلد المضيف ،ومنه اتخذ التضحية اليومية بعيد ًا ،وكان يلقي مكان له مالذا ألسفل .دانيال 08:11

أنه يضخم نفسه يشير إلى شيء قد اقترحت قبل .إذا كان الشيطان اإلنسان أنه يمكن تشخيص بمرض عقلي يسمى جنون العظمة .على
هذا النحو لديه تضخم األنا وإحساس بالذات أكبر بكثير مما يفعل في الواقع ،الذي يقول لي أن الشيطان مجنون سريرياً.
وحتى لألمير للمضيف الذي يشير إلى يسوع كابن هللا.
منه التضحية اليومية اقتيد .العديد من الذين قرأوا هذه اآلية تعتقد أن "من له" يشير إلى الشيطان ،بل بخر شيء تحدثت من قبل هذه
الكلمات إشارة إلى يسوع .هو يسوع بسبب تضحيته على الصليب "التضحية اليومية" يتم اتخاذها بعيداً .الشيطان ربما كان يفضل أن المعبد لم
تدمر .مع التضحية بالمسيح ،وحقيقة أن الشعب وشيوخ إسرائيل رفض يسوع ،قد استوفى غرض المعبد إلى حد جعلها عفا عليها الزمن .إذا لم
يتسبب هللا أن يتم تدميرها ،ثم واصل التضحيات ،الذي كان من رجس هلل ،أنه بعد نظراً البنه في التضحية.
كان يلقي مكان له مالذا ألسفل .هو الحرم حرم هللا أو ابنه ،يسوع .كان السبب الذي شيد المعبد لقدوم المسيح ،والتي يمكن إال يسوع؛ كما
بينت المتوقعة ليس هناك أي شيء بخر التي يمكن أن تؤهل ربما .سبب رفض اليهود يسوع ،وغرض المعبد لم يعد موجوداً ،ذلك هللا ،ال من
الشيطان ،ويؤدي إلى تدميرها.

يلقي بظالل أسفل الحقيقة
وأعطيت لمضيف له ضد التضحية يوميا بسبب مخالفة ،وأنه يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع؛ وتمارس ،وازدهرت .دانيال 08:12

وأعطيت لمضيف له " .له" هو الشيطان؛ "مضيفة" هو مكافحة المسيح أو الكنيسة كاذبة .أعتقد أن هذا طفيلي والحيوان المضيف لها.
ال يمكن أن يعيش طفيلي خارج المضيفة لها .أزال هللا من الشيطان القدرة على التفاعل في أي نوع من الطريق المادية مع العالم بشري .الترتيب له
ليكون لها ت ثير على عقول الناس ،عليهم أوالً لها شخصية مماثلة والحر

كالشيطان .يتجاوز هذا الشيطان سيحتاج نوعا من مضيف لتتمتع ب ي

سلطة حقيقية في عالم الموتى .وهذا السبب بسبب الشيطان لتكون المنش ة مكافحة المسيح .في روما للكنيسة وفي شخص البابا والكرادلة ،الشيطان
له السلطة والنفوذ ،ليس فقط على أولئك مع شخصيات مماثلة له ،ولكن الشيطان لديه السلطة لمعاقبة أولئك الذين سيعطي خال

العبادة هلل كما أمر

هللا.
ضد التضحية اليومية يشير إلى ممارسة اليهود للتضحية بالحيوانات للتطهير من بثامهم .بسبب تضحية المسيح ،فضال عن رفض يسوع
من اليهود ،هللا أخذ التضحية اليومية وذلك ضدها من أي وقت مضى يحدث مرة أخرى
سبب مخالفة وتشير إلى خطايا اليهود .كلمة "تجاوزه" يعر  ،أو جريمة أو أي قانون أن ينتهك القانون أو األوامر ،أو قانون أخالقي.
وفي هذا التفوق اليهود ضد الوصايا العشر .بسبب التجاوزات المستمرة لليهود أن هللا أرسل المسيح في المقام األول .مع تعاليم يسوع ،ورزقه بين
"هللا اليهود" ي مل أنها ستحول من بثامهم واحتضان كلمته الحقيقية.
فإنه يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع " ,أنه" من مرة الشيطان عن طريق بلده مكافحة المسيح ،وكيف طغت أكاذيب الشيطان
الحقيقة هللا  .وبعبارة أخرى "اإلنجيل المقدس هلل" ،وعلى وجه التحديد األربعة األولى من الوصايا العشر هي تجاهل ويلعن روما للكنيسة .بهذه
الطريقة أن الشيطان قد منع أولئك الذين يعتقدون "اإلنجيل" الشيطان كاذبة كما يجري هللا ،يتم فقدان للخالص من هللا.
فإنه يمارس ،وازدهرت" .أنه" هذا الوقت يشير إلى مكافحة المسيح و "بروسبيريد" يشير إلى النجاح الذي كان كنيسة روما في إزالة
الحقيقة هللا الخروج من عالم الرجل.

ما المدة؟
ثم سمعت سانت واحد تكلم وقال سانت بخر منعزلة أن سانت معينة الذي كلم" ،متى يجوز أن الرؤية فيما يتعلق بالتضحية اليومية ،ومخالفة من
الخراب ،إعطاء الحرم والمضيف ليكون الدوس تحت األقدام؟" دانيال 08:13

ويرى دانيال في بلده سانت الرؤية واحد يتكلم مع بخر ،ويس ل ،متى سيتم كل هذا االنتقال في؟

أيام 2300
وقال لي" ،منعزلة اثنين ألف وثالثمائة يوما؛ ثم يقوم الحرم تنظيفها " .دانيال 08:14

حتى أيام اثنين ألف وثالثمائة يترجم إلى  2300يوما .وهذا يجري بنبوءة "من أوقات النهاية" ،يوم النبوية واحد يساوي سنة حرفية،
حتى يصبح األيام النبوية  2300سنة  2300حرفية.
ثم يجب تنظيف الحرم .كثيرون قد يساء فهم هذه الكلمات .الحرم الشريف لن يكون طهرت خالل السنوات ال  2300النبوءة ،ولكن بعد
سنة .2300

ترى ،في نهاية سنة  2300النبوءة ،أو كما قد أظهرت 1844 ،ميالدي ،الفردي بداية عند المسيح" ،رأس كاهن" كنيسة المسيح ،سو
أدخل الخيمة في السماء ،والبدء في تطهير من الخطايا.
لفهم هذا القانون قبل المسيح ،وانتقل إلى "كتاب الويين" كانت أنه يعطي شرحا ً لواجبات "الكاهن رأس" الخيمة .وهذا ليس شيئا على
األرض سيكون لدينا الوعي ب ي ،لكن يكون هناك عالمات مما يدل على أن يسوع قد بدأت عملية التطهير.
التطهير هو في الواقع حكم تمرير قانون هللا-يسوع على جميع الذين عاشوا من أي وقت مضى .عند االنتهاء من هذا العمل ،أنه تجاهل له
الجلباب الكهنوتية ودون يتباهى الملك قهر .ومن ثم أنه سيعود إلى األرض في "الثانية وظهور المسيح" .والسؤال هو" :كم من الوقت سو
يستغرق المسيح إصدار حكم بش ن جميع الذين عاشوا من أي وقت مضى في المصطلحات التي نحن على األرض سو
بالتفصيل ،ولكن إذا قمت بدراسة وفهم نبوءات "نهاية اليوم" ،ثم سو

تعر

تفهم؟" وهذا ليس شيئا هللا

عالمات للبحث عن الذي يكشف عند عودته في متناول اليد.

إذا كنت ال تفهم أهمية هذا القانون للتطهير كنت بحاجة لقراءة في سفر الالويين حيث أنه يعطي وصفا ً لواجبات "الكاهن الرأس" ،فضال
عن مسؤوليات جميع الكهنة أن خدمة الناس التي ت تي إلى الخيمة .وكانت الخيمة على األرض رمزية الخيمة الحقيقية في السماء .في البداية كانت
الخيمة المحمولة ،التي شيدت في األزياء من خيمة ،ولكن ثم بني المعبد كالخيمة دائم.

الرسم البياني الخطي الوقت لشرح
في الرسم البياني ،وأنا سو

تستنسخ أدناه ،سو

تشاهد السنوات ال  490أو  70أسبوعا النبوية نظراً للمسيح ،ثم انهيار  483السنوات

األولى ،ثم انهيار األسبوع األخير للمسيح ،الذي ينقسم إلى النصف لإلشارة إلى  3.5سنوات وزارته ،ثم  3.5سنوات المتبقية بعد صلبة ،التي تنتهي
برجم ستيفن.
ولو لم تظهر في هذا الرسم البياني ،سيشمل السنوات المتبقية  ،1810النبوءة عام  ،2300فترة سنة  1260مكافحة المسيح سيكون لجعل
الحرب على قديسين هللا ،ونفس الفترة التي ستعطى القديسين هللا الحماية في البرية .وهذا ينبغي أن أقول لك شيئا عن عندما سيتم إنشاء مكافحة
المسيح .إذا كان ينتهي عام  2300النبوءة في عام  ،1844ثم يجب وضع مكافحة المسيح قبل تلك السنة ،في الواقع ،سنة  1260لمكافحة المسيح قد
المسموح به لداخل  1810السنوات التي تبقى بعد رجم ستيفن.

كما أنشأ المسيح الدجال في بلدي الماضي
في حال كنت لم تكن قد الحظت أن فترة سنة  1260يحدث قبل عام  1844م ،وأن نقول أن الوقت لمكافحة المسيح يحدث في وقت ما بعد
اإلعالن  34وقبل عام  1844م ،ال شيء سو

يحدث في بلدي في المستقبل ،ولكن في بلدي الماضي ،فإنه يجري اآلن عام  2015ميالدي أو 171

عاما ً في وقت الحق .مواصلة القراءة وسترون أن تكشف عن السنة التي يتم ت سيس مكافحة المسيح والسنة التي قدرتها لجعل الحرب على
"القديسين هللا" يصل إلى نهايته.

ما هي السنة التي كان يعمد يسوع؟
إذا قمت طرح السنين حرفية  483من  490سنة حرفية نظراً "دولة إسرائيل" للحصول على قانونها معا ،أنك غادرت مع  7سنوات
حرفية بعد وقت يسوع يبدأ وزارته .نحن نعلم وزارة يسوع استغرقت  3سنوات ونصف ،وبالتالي أن يترك  3سنوات أكثر ونصف بعد صلب السيد
المسيح "دولة إسرائيل" التوبة عن الذنوب .في هذا الصدد ،لدينا تاريخ انتهاء محدد .ونحن نعلم أن يسوع قد عمد في خريف عام  27ميالدي .نحن
نعر

هذا ألن؛
اآلن في السنة الخامسة عشرة من حكم قيصر طبريا ،بيالطس البنطي يجري حاكم يهودا وهيرودس تيترارتش الجليل ،وبلدة تيترارتش فيليب شقيق

إيتورايا ومنطقة تراتشونيتيس ،وليسانياس تيترارتش ابيلين .لوقا 3:1

مع هذه األسماء المعطاة ،يمكن تحديد السنة من خالل الوثائق التاريخية .مع هذه المعلومات ،ودراسة التاريخ ،يمكنك تحديد أن هذه السنة
التي تعمد يسوع هو اإلعالن  27كما نضع التقويم اليوم .يمكن التحقق من هؤالء الناس ،وما يسود من الوثائق التاريخية؛ ولذلك ،ستنتهي هذه الفترة
الزمنية األسبوع  70في ربيع هذا العام  34اإلعالنية أو سبع سنوات بعد معمودية يسوع.

ثالثة باسوفيرس يسوع
ونحن نعلم أن يسوع قد عمد في سقوط  27اإلعالنية ،ألنه بعد وقت قصير من بدأ وزارته ،الحظ الفصح الذي سيكون في شهر ميالدي
 28بذار/مارس.
وكان عيد الفصح اليهود في متناول اليد ،ويسوع قد ارتفع ليصل إلى القدس .جون 02:13

إذا كنت ال تعلم" ،عيد الفصح اليهودي" يقع في نفس الوقت من السنة كعيد الفصح المسيحي ،أو في فصل الربيع؛ اآلية التالية توضح
ذلك.
هذا الشهر يكون لكم بداية األشهر :ويكون الشهر األول من السنة لكم .سفر الخروج 12:2

تأخذ
الذي يصاد

مالحظة :وقد قال هللا في اآلية أعاله ،أن الشهر األول من السنة ليس هو كانون الثاني/يناير ،كما أننا نالحظ أنه ،ولكن الشهر

عيد الفصح في ،أو بذار/مارس .وهذا مثال بخر كيف الشيطان قد تم محاولة تغيير القوانين وأوقات هلل.

على صعيد شخصي هنا ،سمعت مؤخرا في نشرات األخبار أن اليهود كانوا يحتفلون بالعام الجديد .وكان هذا حول اليوم األول من
أيلول/سبتمبر .كيف يمكن أن يكون ،إال إذا كان اليهود ال طاعة "كلمة هللا" .في اآلية أعاله ،هللا محددة جداً أن الشهر نفسه أن يحتفل الفصح هو
نفس الشهر أنها يجب أن يتقيد بها كالشهر األول من تلك السنة .أن يقول لي أنه ينبغي التقيد "السنة اليهودية الجديدة" في األول من بذار/مارس ،ال
في أيلول/سبتمبر .كما قلت اآلن مرات عديدة ،يؤمنون "كلمة هللا" ،وطاعة له كلمة أو كنت ال يعبد "من خلق هللا" .أن تكون معارضة "كالم هللا"،
ال تجعل لك طفل هللا ،ولكن تفرز من الشيطان.

هو تعمد يسوع
وينحدر األشباح المقدسة في شكل بدني مثل حمامة عليه ،وجاء صوت من السماء ،الذي قال ،الفن أنت ابني الحبيب؛ في إليك وأنا مسرور أيضا .لوك
03:22

ولذلك ،تعمد يسوع في فصل خريف عام  27ميالدي .ونحن نعر
أنه كان المصلوب في فصل الربيع ،في الوقت عيد الفصح ،التي سو

من التاريخ أن الوزارة يسوع استغرقت  3سنوات ونصف ،عندما قال

تجلب لنا السنة  31اإلعالنية.

تقع بابتيزيد اإلعالنية  ،27إلى ربيع عيد الفصح اإلعالنية  ،28جون  ،02:13يساوي  0.5أو سنوات ونصف.
من ربيع  28اإلعالنية ،وعيد الفصح ،إلى ربيع  29إعالن عيد الفصح ،يساوي جون  ،5:1السنة .1.0
من ربيع  29اإلعالنية ،وعيد الفصح ،إلى فصل الربيع  30إعالن عيد الفصح ،جون  ،6:4يساوي السنة .1.0
من ربيع  30اإلعالنية ،وعيد الفصح ،إلى ربيع  31إعالن عيد الفصح ،جون  ،11:55يساوي السنة  .1.0مجموع هذا كل شيء ،ويكون
لديك  3.5سنوات.
ولذلك ،بخر  3سنوات ونصف انتقل بعد صلب السيد المسيح ،أن دولة إسرائيل التوبة عن الخطايا .وبطبيعة الحال ،نعلم ،إسرائيل ال.

ستيفن
في عام  34م يحدث شيء ،األختام سبايك خاتمة في نعش األمة من إسرائيل .في تلك السنة ،أحضر شاب باسم ستيفن أمام مجلس الشيوخ
"سنهدرين "،للرد على اتهامات التجديف ضد المعبد وهللا ،نظراً ألنه بشر أنه هو يسوع المسيح .وهذا يمكن أن تجد في أعمال الفصل  .7ويعطي
محاكمته فهم واضح لكيفية فاسدة وبعيدة كل البعد عن هللا أن شيوخ المعبد .في نهاية المطا  ،أنها الحجر عليه باإلعدام .وهكذا يصبح ستيفن
المسيحية األولى أن استشهد ،الذي تضطلع به شيوخ جداً لمعبد القدس ،دليل على أنها تدحض يسوع المسيح الحقيقية ،وبالتالي إنهاء أسابيع النبوية
 ،70أو  490سنة حرفية نبوءة دانيال.

نبوءات يؤدي إلى إنهاء
دانيال لديه رؤية أخرى
أنزل شيء كان في السنة الثالثة من ملك الفرس سايروس دانيال ،ودعي اسمه بيلتيشازار ،والشيء الذي كان صحيح ًا ،ولكن كان الوقت
عين طويلة :وأنه يفهم الشيء ،وقد فهم الرؤية .دانيال 10:1

وعلى افتراض أن دانيال كان حوالي  19عندما أعطى هللا له معرفة بحلم الملك نبوخذنصر بش ن تمثال متعدد المعادن ،الذي كان في أو
حوالي  603قبل الميالد ،وهذه الرؤية أن دانيال على وشك أن يقول لنا من يحدث في أو حوالي  534قبل الميالد أو حوالي  69عاما ً في وقت
الحق .إضافة  69إلى  ،19ويمكنك الحصول على  ،88وهو القول ب ن دانيال كان حوالي  88عاما ً عندما يتلقى هذه الرؤية .عند هذه النقطة في
الوقت المناسب ،كانت استجابتكم متوسط العمر بين  35و  50عاماً ،مما جعل دانيال رجل حقاً قديمة ليومه.
العبارة" :تعيين الوقت طويل" ،ويشير إلى حقيقة أن هذه النبوءة الذي توليه لدانيال غابرييل نبوءة للمستقبل إلى حد بعيد اعتبارا من وقت
دانيال .واقترح أن هذه النبوءة "من أوقات النهاية" و/أو "نهاية األيام" ،األمر الذي يقودنا إلى هذه النقطة في الوقت الذي أنا على قيد الحياة.

وكان دانيال في الحداد
في تلك األيام أنا دانيال كان الحداد ثالثة أسابيع كاملة .ال جاء اللحم وال النبيذ ،وأكلت الخبز ال نتمنى في فمي ،ال أنا ادهن نفسي على
اإلطالق ،ثريل قد استوفيت ثالثة أسابيع كاملة .دانيال 3-10:2

دانيال ال يقول لنا لماذا كان في الصباح ،ولكن أنه يجري  88عاما ً يوحي بالنسبة لي أن شخص ما أنه يهتم ،مؤخرا توفي ،في عمره أنا
مت كد من أن أصل عاش العديد من األصدقاء على مر السنين.

رجل يلبس الكتان
وأربعة في اليوم العشرين من الشهر األول ،كما كنت على جانب النهر العظيم ،وهو هيديكيل؛ ثم رفع األلغام العيون ،وبحثت ،ولمح
بعض رجل يلبس الكتان ،وقد استعد الذي وزرة مع غرامة الذهب من افاز :كان جسمه أيضا مثل البريل ،ووجهة كمظهر البرق  ،ومثل عينية
كمصابيح النار ،وذراعيه وقدميه في اللون للنحاس المصقول ،وصوت كلماته مثل صوت العديد .دانيال 6-10:4

الكلمات" ،األربعة والعشرين يوم من الشهر األول "،يساوي الشهر األول من السنة للسنة الثالثة من سايروس عهد عظماء "ملك الملوك"
اإلمبراطورية الفارسية ،وكما أشرت أعاله أن كان حوالي  534قبل الميالد حسب تقويمنا الحالي يبقى وقت.
هيديكيل نهر غير معرو

بالنسبة لي .إلقاء نظرة على خريطة للمنطقة ،والعثور على أي نهر ال يزال له هذا االسم .ألن دانيال يشير إلى

هذا النهر "النهر العظيم" ،يوحي لي أن هيديكيل قد يكون االسم اسم الفارسية لنهر الفرات الذي يشار دائما ً إلى النهر العظيم في جميع أنحاء الكتاب
المقدس.

افاز هو اسم منطقة الحاملة للذهب في مكان ما في منطقة الشرق األوسط .
البريل جوهره ثمينة تت لف من بلورات المعادن من سيليكات األلومنيوم البريليوم ،التي تحدث في أشكال األبيض ،األصفر ،الوردي،
األخضر ،أو األزرق .هذا وصف للرجل الذي يرى دانيال في رؤيته في الواقع شيء موجودة في الطبيعة على هذه األرض.

و صوت كلماته مثل صوت العديد من وصف مشابه لصوت "هللا تعالى" كما جاء في "كتاب هجرة".

زلزال األرض
دانيال و  Iوحدها شهدت الرؤية :للرجال الذين كانوا معي شاهد ال الرؤية؛ لكن سقطت مزلزل كبيرة عليها ،ذلك ألنهم فروا إلى إخفاء
أنفسهم .ولذلك كان تركت وحدها ،وشهدت هذه الرؤية كبيرة ،وال يزال هناك ال قوة في لي :بي كوميلينيس وتحولت في لي إلى الفساد ،وأنا اإلبقاء
على ال قوة .دانيال 8-10:7

هذه الكلمات" ،تحولت كوميلينيس بي بي في الفساد ،وأنا االحتفاظ ال قوة "،هو طريقة ملونة جداً للقول ب نه كان رجل عجوز جثته
كانت ضعيفة.

رجل يبلغ من العمر ضعيفة
أنا بعد سمعت صوت كلماته :وعندما سمعت صوت كلماته ،ثم كنت في نوم عميق على وجهي ووجهي تجاه األرض .ولمح ،ناحية تطرق
لي ،الذي حدد لي ركبتي وعلى راحتي يدي .دانيال 10-10:9

لست مت كداً إذا كان قد طرقت دانيال على األرض بسبب الزلزال ،أو إذا كان في هذه الرؤية هو رؤية نفسه في هذا الموقف.

رجل إلى حد كبير الحبيب
وقال لي" ،يا دانيال ،رجل الحبيب إلى حد كبير ،فهم الكلمات أن يتكلم منعزلة إليك ،ويقف منتصبا :لمعزل إليك وأنا اآلن أرسلت".
وعندما تحدث هذه الكلمة لي ،وقفت يرتجف .ثم قال لي" ،الخو ال ،دانيال :من أول يوم أن أنت القلب ملكك لفهم وكاستين نفسك قبل خاصتك هللا،
سمع الكلمات خاصتك ،وأنا جئت خاصتك عبارة ".دانيال 12-10:11

إذا كنت من أي وقت مضى كانت غريبة ما سيستغرق لك أن يكون المحبوب من هللا ،كما تقول هذه الرؤية دانيال أنه ،تذكر ،أبقت دانيال
"يوم السبت مجلس اللوردات" طوال حياته كلها .دانيال ال ت خذ له جزء من الجدول الملوك ولكن ي كل األطعمة المسموح بها بمقتضى العهد هللا
فقط .وأيضا رجل صادق ورجل جدير بثقة لكل من الملك وكان قد عمل ،ولذلك هذا يقول لي أن أبقى أيضا وأطاع الوصية الرابعة ليس فقط ،ولكن
كل عشرة من وصايا هللا .إذا كنت تريد أن يكون المحبوب من هللا ،هذا هو مثال أيضا يجب أن يعيش بها.

مملكة بالد فارس
ولكن أمير المملكة بالد فارس صمدت لي يوما واحد ًا وعشرين :لكن ،لو ،مايكل ،أحد كبار األمراء ،جاء لمساعدتي؛ وما زالت هناك مع
ملوك فارس .دانيال 10:13

هذه اآلية فضول بالنسبة لي .في هذه اآلية أن الرجل يشارك في الفتح الفارسي "اإلمبراطورية البابلية" أن دانيال يرى ويسمع هو مما
يوحي ب نه قد تم مباشرة.
دانيال حتى تفهمون ،قد قال أن هذه هي السنة الثالثة من عهد سايروس العظيم ،الذي يقول لي أن على الرغم من أن مدينة بابل انخفض
إلى الفرس والميديين ،أنها لم تقم بعد غزا جميع مقاطعات اإلمبراطورية البابلية .حيث ستعر

سايروس العظيم هو قتل في معركة في وقت ما قبل

الفتح خاتمة ،ولذلك هذه الرؤية دانيالز ي خذ مكان بينما ال يزال سايروس هو "ملك الملوك".

وتتمثل رؤية "عدة أيام"
اآلن وأنا جئت لجعل إليك فهم ما سو

يصيب خاصتك الناس في األيام األخيرة :بعد الرؤية بالنسبة لعدة أيام -دانيال 10:14

وليس هذا المالك أنزل هللا غابرييل .في البداية يفترض أن جبرائيل قد حان مرة أخرى لدانيال إعطاء دانيال فهم األحداث التي ستجري
أبعد في المستقبل من تلك النبوءات الفعل درسنا ،لكن يعر

تأخذ

دانيال غابرييل ،كما يتجلى في رؤى الماضي ،ومظهر هذا المالك ليس أن جبرائيل.

مالحظة :إذا كنت غير مقتنعة ب ن حزقيال يحدد يوم واحد لمدة سنة واحدة في تحديد حسابات نبوءات وقت نهاية الزمن ونهاية

اليوم ،هللا يعطي دليالً بخر على أنه الصحيح في اآلية أعاله.
األولى :يحكي هذا المالك دانيال ،أن النبوءات القادمة "فهم ما سوف يصيب خاصتك الناس في األيام األخيرة ":كما ذكرت من قبل،
هذه الكلمات تشير إلى نهاية العصر أو في نهاية األيام .وهو يعني ،من وجهة نظر دانيال ،مرجع لألمور اآلن في مستقبله.
الثاني :يخبر هذا المالك دانيال" ،عن بعد الرؤية لعدة أيام ".أنا مت كد من أنكم ستوافقون على ،أن هذا المالك ال يجري حرفية ،وأنه هو
في الواقع في إشارة إلى سنوات عديدة ،ال أيام .وبهذه الطريقة هللا يعطي الدعم ليوم واحد إلجراء العمليات الحسابية في سنة واحدة.

دانيال الذين تتراوح أعمارهم بين
وعندما تحدث مثل هذه الكلمات لي ،أنا وضعت وجهي نحو األرض ،وأصبحت غبية .ولمح ،واحد مثل المشابهة أبناء الرجال لمست
شفتي :ثم فتحت بلدي الفم ،وتكلم ،وقال له أن وقفت أمام لي" ،يا ربي ،بالرؤية التي يتم تشغيل بي األحزان على عاتقي ،وأنا احتفظت ال قوة".
دانيال 16-10:15

عدم معرفة معينة ،ولكن النظر في أن دانيال يصبح "غبية" له عالقة حقيقة أنه رجل يبلغ من العمر جداً ،وربما ليس كل ما صحي أن
يكون لها رؤية أخرى من هللا .هذه الرؤية التي تجري في وقت ما حوالي  534قبل الميالد الذي من ش نه أن يجعل دانيال حوالي  88عاماً ،الذي
سيكون القديمة جداً لهذه النقطة في الوقت المناسب عندما يموت الناس معظم الوقت هم  35إلى  50عاماً.

واحد مثل المشابهة أبناء الرجال
هذا إلظهار أن هذه الزاوية بمظهر إنسان.
تنظر في هذه العبارة" ،اإلبقاء على ال قوة" حسب بيان لدانيال أنه القديم وضعيفة ،وهذه الصفة ال ينبغي أن تعتبر قوية بما يكفي لتكون
نظراً لرؤية أخرى.

خادما لربي
"لكيف يمكن لخادم لهذا الحديث ربي مع هذا ربي؟ ألن بالنسبة لي ،حا ًال ال يزال هناك ال قوة في لي ،أنه ال يوجد التنفس بقي في الشرق
األوسط " .دانيال 10:17

واعتبر هذه اآلية كدعم فكرتي أن دانيال هو ماضيتان في فكرة تلقي رؤية بخر بسبب كبر السن له.

نشاط متجدد
ثم جاء مرة أخرى وتطرق لي واحد مثل مظهر رجل ،وأنه عزز لي .دانيال 10:18

إذا كانت عبارة "المشابهة ألبناء الرجال" ال يبدو دانيال تتصور هذا المالك كرجل ،هذه اآلية ينبغي ليقول لنا أن المالك له مظهر رجل .
إذا امتنعت دانيال في عرض رؤية أخرى والسبب أنه كان رجل قديم جداً صحيح ،ثم تظهر هذه اآلية أن يجدد هذا المالك دانيال صحة
وحيوية ببساطة مع لمسة.

ونظرا لقوة جديدة
 ،وقال "ال تخف يا رجل الحبيب إلى حد كبير :،السالم يكون لك ،يكون قويا ،نعم ،يكون قويا ".وعندما تحدث لي ،كان تعزيز ،وقال
"دعونا ربي الكالم؛ أنت يمتلك تعزيز األستاذة " دانيال 10:19

تذكر :عند يسوع يالمس الناس الذين هم عرجاء أو المشلولة ،أنها مصنوعة من كله ،في هذا لمس دانيال ،أرى نفس النوع من قوي
الشفاء .ثم هذا يوحي لي ب ن هذه ليست مجرد زاوية ،لكن يسوع ،ابن هللا .المشكلة مع هذا الفكر هو أن يسوع سو

ال يكون ولد آلخر  500سنة،

كيف ثم يمكن أن يسوع عندما يكون لديه بعد أن يولد؟ هللا قد بينت لي كيف يتم ذلك ،ولكن ليس بالنسبة لي تثقيف لكم في هذا الموضوع .عندما
تكون مستعدا ،أعتقد أن هللا سو

تظهر لك أيضا.

قوة اإليمان
ويتعزز هذا دانيال .واقترح أنه عندما تطرق هذا المالك دانيال ،التي أعطيت شبابها جديد إلى دانيال ،وبسبب هذا ،كان ثم راغبة وقادرة
على استقبال الرؤية .وأعلم أن قوة اإليمان يمكن أن يشفي المرضى .ألن دانيال اإليمان ،هللا عن طريق هذا المالك يعطي مرة أخرى لدانيال كمية
معينة من له نشاطا السابق والصحة.

التنبأ صعود اليونان
ثم قال أنه" ،كنوويست أنت عاديون أتى لك؟ واآلن سو يعود للقتال مع أمير بالد فارس :وعندما ذهبت أنا ،لو ،أمير جريشيا يبدأ" .
دانيال 10:20

هذه اآلية األكثر إثارة لالهتمام بالنسبة لي .وقد قال هذا المالك فقط دانيال أنه ذاهب للقتال ضد أمير بالد فارس .هذا يقول لي أن هللا
يشارك بنشاط مع شؤون الرجل ،بل إلى نقطة اتخاذ الجانبين في تلك الحروب .إذا كنت تعتقد حول هذا عن طريق وضع نفسك في مكان دانيال
كنت سو

أفضل فهم مغزى ما يقوله هذا المالك.
عند هذه النقطة من الزمن 534 ،قبل الميالد الفرس والميديين في سبيلها إلى قهر "اإلمبراطورية البابلية" كاملة 538 ،قبل الميالد ،وهي

فقط مجرد حيز اإلمبراطورية الخاصة بهم .لذا عندما ي تي هذا المالك يقول دانيال أنه ذاهب إلى جعل الحرب مع الملك لهذه اإلمبراطورية الجديدة،
وأن اإلغريق بعد ذلك إلى ،دانيال قد يكون الخلط أو طغت على األقل بمثل هذه األخبار .يجب أن يكون دانيال اشتباه ب ن اليونان سو

تكون

اإلمبراطورية الثالثة في االرتفاع ،من نبوءات سابقة فيما يتعلق باألجزاء األربعة لتمثال معدني متعدد من حلم الملك نبوخذنصر ،ولكن أنا الستار
التي لم تكن تتوقع أن فإنه يمكن أن يحدث ذلك قريبا ،وإذا كنت تعر

تاريخ ،سو

تعر

أنه ال يحدث قريبا وال حتى  331قبل الميالد أو بخر

سنة  203في المستقبل دانيلز.

تأخذ

مالحظة :تعطي هذه اآلية أيضا التحقق من أن الجزء الثالث من التمثال متعددة المعادن والثالث الوحوش األربعة التي تخرج

من البحر هو اليونان ،الذي يسير جنبا إلى جنب ما اقترحته في تلك المناقشات.

هللا نشطا في الشؤون البشرية
كنت أعر

دائما ً أن هللا كان نشطا ً في األحداث التي تشكل الشؤون البشرية في الحال بالنسبة إلعطاء المقاومة للشيطان ،ولكن هذا يعطينا

دليالً على أننا ال تقف وحدها ضد قوي الشر ،وأن هللا ال تقوم فقط بمساعدة السلبي ولكن الدعم الحقيقي استباقية.
تذكر :هذه النبوءات ليست فقط من "أربعة اإلمبراطوريات العظمى البشري" ،ولكن قول للنفوذ المتنامي أن يحقق الشيطان على مر
القرون .ألنه يمكن أن نرى هللا في المستقبل ،ألنه يعلم أن الفرس سو
سو

تقع فريسة لالغراءات مطواع الشيطان باألكاذيب والخداع؛ ولهذا السبب هللا

تبدأ عملية إحالل إمبراطورية أخرى المنصوص عليها لتحل محل اإلمبراطورية الفارسية مع.

الفكر الحر واألفكار
ولكن سو شو إليك أن الذي يالحظ في الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة :وهناك ال شيء أن هولديث معي في هذه األمور ،ولكن مايكل
األمير الخاص .دانيال 10:21

وهذا بعد بخر اآلية يجعل لي غريبة .هذه اآلية يوحي ب ن هذا المالك على وشك إظهار لدانيال ،ومن خالله بالنسبة لنا ،ما هو مكتوب في
الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة( ،الكتاب المقدس) إال أنه ومايكل النظر الصحيح لتبين لنا .وتقترح هذه اآلية بالنسبة لي ،أن هذا المالك قد يكون
تجاوزا لسلطته في تبين لنا هذه الرؤية التالية ،أو أن هللا قد وافق على القيام بذلك ،ولكن اآلخرين من أبناء هللا تعارض عرض هذا؛ جعل هذه اآلية
فضول بالت كيد.
إذا كان هذا هو في الواقع الحال ،أنها تفتح عالما من االحتماالت بش ن كيف توجد في السماء اختال

وجهات النظر بين المالئكة .ثم هذا

يوح ي لي أن ك عضاء في الجماعة للسماء ،لديهم اإلرادة الحرة ،وأن هللا هو الحكم النهائي ،ولكن لديهم السلطة للكالم عقولهم وإعطاء براء متباينة
بش ن .بعد أن عاش حياتي في عالم حيث يمكن أن أعبر رأيي الشخصي دون الخو

من االنتقام ،يعطيني الفرح في المعرفة التي سو

تجد

الشخص الذي أنا ،في السماء ،شيء أن في هذه الحياة أحمل القريبة والعزيزة على قلبي.
وكل ما شاهدته الشخصية للشيطان أنه ديكتاتور الذين سو

يحاول فرض إرادته على اآلخرين ،والذي يمنع األفكار الحرة ومناقشة حرة

ومفتوحة ،بينما هذا أعاله اآلية يظهر لي أن هللا يسمح مجانا ً على الرغم من وتشجع المناقشات الحرة والمفتوحة لجميع المواضيع.
إذا كنت تنظر حولك اليوم ،سو

تشاهد واثق من أن الليبرالية وأولئك الذين يروجون ألنها محاولة إلسكات أي شخص يتكلم ضد ذلك.

وهذا ما كل شيء عن "الصواب السياسي" .إذا كان لك جبين تغلب الناس إلى سوى االتفاق مع وجهة نظر معينة واتخاذ إجراءات عنيفة ضد أولئك
الذين سو

أتكلم من وجهة نظر أخرى ،ثم يمكنك أن ترى أن الليبرالية هي "طريقة الشيطان" ،ليس من هللا.

فارس يدعم هللا
أيضا في السنة األولى من داريوس  ،Medeحتى أنا ،وقفت لت كيد وتعزيز له .دانيال 11:1

هذه اآلية تقول لي أنه في السنة األولى من حكم داريوس  ،Medeأن هذا المالك يتحدث دانيال ومن خالله هللا ،قدم الدعم إلى
اإلمبراطورية الفارسية ،أو على أقل تقدير هذا الملك أحد .كما قد أشار قبل ،داريوس  Medeغير الملك العظيم حاكما لإلمبراطورية الفارسية
كاملة ،ولكن ملك مؤجر ،ومسؤول في محافظة بابل ،ورغم ذلك أراضيها شاسعة ،مما يجعل داريوس ملك األقوياء بنفس.
وفي هذا أنا قد تكون خاطئة ،نظراً ألنها فهمت من معرفتي األسبوع من التاريخ أن داريوس  Medeصديقة وابن عمه إلى سايروس
الفارسية ،وكان هذين التي جلبت معا حول توحيد الفرس والميديين ،ثم خرجت وغزا بابل .مع وفاة سايروس ،كان داريوس  Medeالذين اتخذوا
ر

"ملك الملوك".

الملك زركسيس األول من بالد فارس
واآلن سو شو إليك الحقيقة .ها ،يتعين الوقو هناك حتى اآلن ثالثة ملوك في بالد فارس؛ والرابع يكون اآلن أكثر ثراء من أنهم
جميعا :وقوته من خالل ثروات له أنه يجوز إثارة جميعا ضد مملكة جريشيا .دانيال 11:2

وأعتقد اآلية أعاله تتحدث عن الملك زركسيس أنا ،الذي عاش في سنة  520قبل الميالد إلى  465قبل الميالد .أن هذا الملك الرابع في
سطر أو الرابع من أي سلطة ،وسو

محاولة لجعل الحرب مع اليونان .واقترح أن هذه اآلية تتحدث عن الملك نفسه "بالد فارس" التي أحدثت في

المعركة حيث عقد المتقشف  300للخروج جيش فارسي في "معركة تيرموبيالي" في عام  480قبل الميالد.

اإلسكندر األكبر
ويجب الوقو

ملك األقوياء ،أن يبت مع دومينيون كبيرة ،ووفقا له سو  .دانيال 11:3

هذه اآليات اثنين يقولون لي ،وهذا هو بسبب غزو اليونان من قبل الملك زركسيس الفارسية في  480قبل الميالد أن ملك قوي من
اليونانيين سيتم الوقو

ضد الفرس ،وسو

ننتصر في الحرب .وأنا على اقتناع ب ن هذه اآلية تشير إلى اإلسكندر األكبر .

بسبب محاوالت الفرس لغزو وغزو اليونان ،فإنه يتسبب اإلغريق الوقو
اإلسكندر األكبر سو

في وجه متحدية بذلك الفرس ،وأنها بهذا التحدي أن واحد مثل

ترتفع .أشعر ب ن اآلية التالية يدعم هذا كما يجري ألكسندر الكبير في  331قبل الميالد أو سنوات  149في وقت الحق في

التاريخ.
يظهر هذا المالك دانيال األحداث التي سو

ال ت خذ مكان لسنوات عديدة في المستقبل ،وكما يثبت التاريخ ،ت تي جميعها لتمرير كما

يجري تنب باهلل عن طريق هذا المالك.

تنقسم المملكة نحو "الرياح األربع"
وعندما قال( ،ألكسندر) ،يتعين الوقو  ،مملكته تكون مكسورة ،وتقسم نحو الرياح األربع من السماء؛ وال لألجيال القادمة له ،وال وفقا له
السيادة التي قضت ب نه :لما التقطه مملكته ،حتى بالنسبة للبعض اآلخر بجوار تلك .دانيال 11:4

كما ترون هناك أدلة في هذه اآلية أن دعم بالدي االفتراض ب ن اآلية السابقة وهذا واحد تحدث اإلسكندر الكبير.
"تكون مملكته المكسور" العبارة ،كما أننا قد ثبت من قبل ،أنه عندما ألكسندر في أوج قوته بعد موته ،وتقسيم امبراطوريته بين جنراالته

األربعة ،التي يتم التحقق منها في ،وتقسم نحو الرياح األربع من السماء" .
العبارة" ،وليس إلى األجيال القادمة له ،وال وفقا له السيادة الذي استبعد ،هو أيضا إشارة أخرى إلى ألكسندر وكيف جنراالته األربعة
قسمت امبراطوريته بين لهم ،والتي عرضت علينا قبل .لتكون لألجيال القادمة وقال أن أشير إلى وريث ،الذي نعرفه ألكسندر قط ،ولهذا السبب
ليس له األجيال القادمة ،ولكن لآلخرين أن يرث إمبراطورية اإلسكندر.

بطليموس ملوك الجنوب
وملك الجنوب تكون قوية ،وواحد من بلده األمراء؛ وأنه يكون قوي أعاله له ولها السيادة؛ وتكون له السيادة دومينيون عظيم .دانيال 11:5

وأنا على اقتناع ب ن هذا هو إشارة إلى األولى والثانية "ملوك مصر بطليموس" ،الذي كما نعلم من التاريخ كانت قوية جداً ،ولكن حتى
أكثر من ذلك من قبل هؤالء الملوك اثنين أن ت ثير الثقافة اليونانية بهذه السلطة على بقية شعوب منطقة البحر األبيض المتوسط.

نهاية سنوات
وفي نهاية السنوات سو ينضمون إلى أنفسهم معا؛ البنه الملك من الجنوب ت تي إلى ملك الشمال لجعل اتفاق :لكنها قالت أنها ال تحتفظ
قوة الذراع؛ وال يجوز الوقو  ،وال ذراعه :بل أنها تعطي أعلى ،وهي التي جلبت لها ،وقال أن ولد لها  ،وقال أن تعزيز لها في هذه األوقات .دانيال
11:6

"وفي نهاية سنوات ".الجزء األول من هذه اآلية لي قليالً غير مؤكد من معناها ،منذ بداية هذه الدراسة الدؤوبة للكتاب المقدس في عام
 ، 2007وكان من الرأي من دراستي وما اآلخرين من خالل حياتي قد قال لي ،الذي يبدأ في نهاية السنوات أو في أوقات النهاية ،في السنة التي هي
يسوع مسمر الصليب؛ هذه اآلية إال يوحي بخال

ذلك .هذا الشعر يخبرنا أن الوقت كليوباترا ويوليوس قيصر ومارك أنتوني ،من مسبقاً في "نهاية

العصر".

كليوباترا السابع عشر
كليوباترا عاش بين  69قبل الميالد حتى االنتحار في  30قبل الميالد .كما يمكنك أن ترى هذا سيكون على األقل  30عاماً قبل ميالد
المسيح وحوالي  60عاما ً قبل صلب المسيح .هذا يقول لي أن تولي عندما يبدأ "من أوقات النهاية" كان خط .
وبسبب هذا أعاله اآلية اآلن نفترض أن "نهاية العصر" ،كما جاء في الكتاب المقدس ،ويبدأ بإنشاء جوليوس سيزار ما يصبح
اإلمبراطورية الرومانية .حتى الوقت الذي يصنع جوليوس سيزار الدكتاتور للحياة ،كان روما جمهورية ،ولكن بسبب سيزار والجهود له "ابن أخت
أوغسطس" تتحول الحكومة ،من أن الجمهورية إلى حكومة إمبراطورية ،ومع أن أحداث اإلمبراطورية الرومانية.
أستطيع أن أرى اآلن كيف هو هذا أن يعطي الشيطان هذه القدرة على الت ثير على حكام اإلمبراطورية الرومانية ،ومن خاللهم إلى الشعب
الذي هو احتمال لماذا يرى هللا بداية "نهاية العصر" ،في هذا نقطة في التاريخ بدالً من عند يسوع هو مسمر على الصليب.
أنها جمهورية ،هناك العديد من القرارات التي تمليها ما سيذهب اتجاه روما ،كانوا أعضاء مجلس الشيوخ .مع الكثيرين ،فإنه سيكون من
الصعب للشيطان ت ثيراً ما يكفي إلنجاز أي شيء رغب .عندما تتحول الحكومة إلى حكومة إمبراطورية ،مع شخص واحد فقط اإلمبراطور،
وتحتجز السلطة المطلقة ،القدرة على التحكم يصبح أسهل بكثير للشيطان.
تحذير إلى شعب الواليات المتحدة وكيف مكتب الرئيس ،سرعان ما أصبحت يماثل وضع إمبراطوري ،بدالً من رئيس مسؤوالً أمام
الشعب.

سوف ينضمون أنفسهم معا
العبارة" ،سوف ينضمون إلى أنفسهم معا "،إشارة إلى كيف يتم ضم اإلمبراطوريات العظمى اثنين ،اليونانية ممثلة بقايا الماضي من
السلطة في مصر بطليموس ،والسلطة القادمة من اإلمبراطورية الرومانية ،وفي إمبراطورية واحدة.
تذكرون كيف قد علقت في وقت سابق عن الطريقة التي يبدو هللا في اليونانية واالمبراطوريات الرومانية استمرارا لنفسه من واحدة إلى
أخرى ،وهذه اآلية قد شرح ثم لماذا هللا يرى هذه اإلمبراطوريات اثنين بهذه الطريقة.

ابنه الملك من الجنوب
الكلمات" ،ابنه الملك من الجنوب "،أفسر "كليوباترا من مصر" .أن التاريخ يخبرنا ب نها ذهبت إلى جوليوس سيزار ،الذي كان
"ديكتاتور روما" ،التي تصل إلى نفس الشيء مثل الملك أو اإلمبراطور في الوقت .وكان الغرض لها من الذهاب إلى سيزار جعل اتفاق معه
وسو

تبقى مصر كدولة مستقلة وحليفه لروما ،بدالً من مقاطعة غزا اإلمبراطورية الرومانية.

ولكنها قالت أنها ال تحتفظ قوة الذراع
على الرغم من أنهم الحصول على المتزوجات بموجب القانون المصري" ،ولكنها قالت أنها ال تحتفظ قوة الذراع "،يحكي لنا ،والتاريخ
يمكن أن تحقق ،عندما قتل سيزار" ،ال يجوز أنه حامل ،وال ذراعه "،لم يعد لديها قوة ذراعه ،أو السلطة من منصبه كديكتاتور للحياة تقديم الدعم
لها.

ولكنها قالت أنها تعطي،
كليوباترا وأرض مصر" ،ولكنها قالت أنها تعطي أعلى ،وهي التي جلبت لها ،وقال أن ولد لها "،لم يستمر طويالً بعد.
حتى ولو تقع مارك أنتوني "وأضاف أن تعزيز لها في هذه األوقات. "،
وكل ما كنت قد اقترحت فقط حول معنى الفصل  11:6الظن .على الرغم من أنه يبدو الكثير مثل كليوباترا ،وأنا على يقين من أنها؛ وأرى
أنه ال يزال التخمين .ربما أحد منكم قراءة هذه الكلمات التي لها معرفة أكبر بالتاريخ من القيام به ،ويمكن أن تعطي التحقق لهذا التخمين ،أو رأي
بخر كل ذلك معا .هللا يريد أن نفكر ب نفسنا ،وذا اشجعكم على الدراسات والبحوث هذه األحداث حتى يتسنى لك معرفة الحقيقة هللا.

من فرع لها جذور
ولكن من فرع لها جذور يقوم أحد الوقو في تركته ،التي ت تي مع جيش ،ويدخل في قلعة ملك الشمال ،ويجب أن تتناول ضدهم ،وتكون
الغلبة :وتقوم أيضا ب داء أسيرا إلى مصر بلهتهم ،مع سفنها من الفضة والذهب؛ ويستمر عام ًا أكثر من ملك الشمال .دانيال 8-11:7

ألف فرع لها جذور توحي بالنسبة لي ،يعني من حكام مصر بطليموس .غير أن فهمي هو أنه بمجرد كليوباترا ينتحر ،من نهاية السطر
الدم بطليموس في مصر .غير أن هناك إمكانية أخرى .في بعض األحيان هللا سو

تعطي نظرة عامة لحدث تاريخي ،ثم في وقت الحق بيات

العودة وأقول لهذا الحدث ،بقدر أكبر من التفصيل .وأعتقد أن هذه مناسبة في هذا.
ال يعني بفرع لها جذور تلك التي ت تي بعد كليوباترا ،لكن جذور كلمة تشير إلى أولئك الذين جاءوا قبل كليوباترا ،هذه اآلية ولذلك هو
قول من األحداث التي تؤدي إلى كليوباترا ،أو القفز إلى الوراء في الوقت المناسب.
أحد يقف في تركته ،يوحي ب ن بعد أن األصلي "بطليموس ملك مصر" ،هو الذي كان واحداً من الجنراالت األربعة "من ألكسندر"،
واحدة من خط الدم له أن الوقو

كملك قوي من مصر .عدم الجلوس هذه الفكرة جيدا مع معرفتي بتلك النقطة في التاريخ حيث فعلت بعض

البحوث ،وأعتقد اآلن أن هذه اآلية أعاله هو إعطاء مناقشة "بطليموس األصلي" وجهوده من أجل وضع نفسه "ملك لمصر" ،والحرب التي انخرط
مع حاكم المدن اليونانية الذين كان ريجنت تحت بيرديكاس ألكسندر .بيرديكاس لم تكن على استعداد أن تقسيم اإلمبراطورية تم إنشاؤها بواسطة
ألكسندر بالجنراالت األربعة وذهب إلى الحرب مع بطليموس إلعادة توحيد مصر مع اليونان األمم المتحدة سيادة بلده بيرديكاس خلفا اللكسندر.
الذي يبدأ مع جيش :وتشير إلى أن هذا الملك بطليموس المصري القوى ،سو

تنشئ جيشا والدخول في حرب.

ويدخل في حصن ملك الشمال :خالل ذروة "اإلمبراطورية اليونانية" ،هل حكام اليونان وملك مصر منافسة االقتصادية والثقافية قوية
بينهما .وهذا األكثر نظراً لتزايد الثروة والسلطة من مصر مدينة اإلسكندرية ،التي نمت في مدينة األقوياء التجاري والثقافي الثاني فقط وربما إلى
أثينا.
كما اقترح أن هذه اآلية في الواقع مناقشة لملك مصر بطليموس األصلي ،وبيرديكاس" ،ريجنت في اليونان" ،ولذلك أرى هذا يشير إلى
أن ي خذ بطليموس جيشا لغزو اليونان في جهوده الرامية إلى اإلطاحة بيرديكاس من منصبه للسلطة.
ويتعين أن تتناول ضدهم ،وتكون الغلبة :هو جزء من التاريخ التي فقدت مدن اليونان مواقفها كالمراكز الثقافية واالقتصادية للبحر
األبيض المتوسط في اإلسكندرية بمصر ،جزءا من السبب في هذه الخسائر يرجع إلى الحرب التي حارب ملوك اليونان وملوك مصر ضد بعضها
البعض.
في المعركة بين بطليموس وبيرديكاس ،الذي يسود بطليموس ،في أن الهزائم كان بيرديكاس ،وأن بيرديكاس الخاصة قتل جنراالت له بعد
معركة حاسمة جداً واحد ب نها تفقد بطليموس.
ويستمر عاما أكثر من ملك الشمال -وهذا صحيح ألنه عندما جاءت روما وضمتها اليونان إلى امبراطوريتها المتزايد ،عقدت مصر
كدولة مستقلة لسنوات عديدة بعد ذلك ،حين سقطت جميع مدن اليونان للحكم الروماني في  168قبل الميالد أو حوالي  100سنة قبل يوليوس قيصر
الدكتاتور للحياة.
وهذا يصح أيضا في أن يعيش بطليموس لسنوات عديدة بعد بيرديكاس قتل ،ويحدد مدينة اإلسكندرية ومصر في وقته الحياة "ملك لمصر"
كالمركز االقتصادي والثقافي للعالم في سنوات عديدة بعد وفاته.

ساللة بطليموس المنشأة
ذلك ملك الجنوب يجب أن ت تي في مملكته ،وتعيده إلى أرضه .دانيال 11:9

العبارة" ،يجب أن تأتي في مملكته "،تشير إلى إنشاء مملكته .حتى نهزم بيرديكاس ،الملكية بطليموس على مصر كان في السؤال ،ولكن
مع وفاة بيرديكاس ،أكد الملكية بطليموس ووطدت.

أبناء اليونان
ولكن أبنائه ،حفيظة ،ويجوز تجميع العديد من القوى العظمى :وواحد بالت كيد ت تي ،وتجاوز ،وتمر من خالل :ثم أنه يجب العودة وتكون
بثار ،بل إلى بلده القلعة .دانيال 11:10

لكن أبنائه ،أرى أنها تشير إلى أبناء ملك الشمال ،ولكن ليس ألبناء بيرديكاس لكن أبناء "ملوك اليونانية" التي ت تي بعد بيرديكاس .وكما
ذكرت من قبل ،هللا يرى اإلمبراطورية اليونانية واإلمبراطورية الرومانية كاستمرار لإلمبراطورية نفسها .مع هذا في االعتبار أن أرى هذا المرجع
ألبناء الشمال كمرجع لروما وليس ألحد ملوك اليونان العديد من بعد هزيمة بيرديكاس.
لذلك ،أن ما تقوله اآلية أعاله أن "أبناء" أو روما سيتم تجميع العديد من القوى العظمى .أرى هذا كتطبيق إلى يوليوس قيصر ،فضال عن
أن مارك أنتوني العامة على حد سواء.
"واحد بالتأكيد تأتي ،وتجاوز ،وتمر من خالل "،أرى هذا عندما ي تي قيصر إلى مصر ،ولكنه ي تي لقهر مقتنعة بكليوباترا على ترسيخ
منصبها "ملكة لمصر" ضد شقيقها ومستشاريه ببساطة ،وفي القيام بذلك يجعل لها حليفاً روماني ،وهو ما قيصر ال.
ثم أنه سوف يعود ويكون المستعرة ،حتى إلى بلده القلعة ،أرى هذا كمرجع عند إرجاع قيصر إلى روما مع كليوباترا كزوجته شعب
وزعماء من روما أن المس لة مع تحالفه مع "الملكة لمصر" وزواجه عند الفعل كان متزوجا من امرأة رومانية .ويؤدي هذا النزاع كثيرة ،بما في
ذلك صديقة الحميم بروتوس ،إلى التمرد ضد ديكتاتورية قيصر المتزايدة لدرجة أنها اغتالت له.

مارك أنتوني
ويجوز نقل ملك الجنوب مع كلير ،وت تي إليها والقتال معه ،حتى مع الملك في الشمال :وأنه يحدد طائفة كبيرة؛ ولكن تعطي وافر في يده.
دانيال 11:11

في التاريخ ،عندما اغتيل يوليوس قيصر ،له العام مارك أنتوني وأخيه ،اوكتافيان ،قواها لالنتقام عند أولئك الذين قتل قيصر .مرة واحدة
وأرسلت تلك ،هو مخدوع مارك أنتوني كليوباترا ومحاولة معا للسيطرة على روما وت سيس "إمبراطورية مصرية".
ولذلك هو مارك أنتوني "ملك الجنوب "،كما هو مبين في هذا أعاله اآلية ،وأنه إلى جانب كليوباترا يتم نقلها إلى محاولة تجاوز روما.
فيما تبذله من جهود إلنجاز هذا ،الملكة كليوباترا من خالل ثروتها الضخمة "الملكة في مصر" ،سيتم إنشاء جيش األقوياء والبحرية وإلى االستيالء

على اليونان في أول خطوة لقهر اإلمبراطورية الرومانية ،والتي كانت في هذا الوقت لم إمبراطورية ،ومع وفاة قيصر كان في حالة من الفوضى
السياسية واالقتصادية.
وهو يحدد طائفة كبيرة" .أنه" في هذه الكلمات إشارة إلى ملك الشمال ،أو كالتاريخ يخبرنا ،إلى مجلس الشيوخ في "روما" الذين ترسل
جيشا الستعادة اليونان.
ولكن تعطي وافر في يده :إشارة إلى حقيقة أن هذه المحاولة األولى بروما الستعادة اليونان هزم مارك أنتوني وكليوباترا.

األولى النجاح كليوباترا
وعندما خلت اقتيد بعيد ًا المتعددة ،يجب أن يرفع قلبه حتى؛ وأضا

أن يدلي باستمرار العديد من عشرة بال  :بل أنه لم تعزز بذلك دانيال

11:12

هذا إشارة إلى نجاح مارك أنتوني لهزيمة أول محاولة من جانب مجلس الشيوخ الروماني الستعادة اليونان من الخائن .مارك أنتوني
وسيتم رفع القلب في هذا النجاح ،وفي محاولة لتعزيز قبضته على اليونان ،أنه سو

يقتل الكثير من الذين يعارضون له ،بما في ذلك العديد من

مواطني رومانية.

لم تعزز بذلك
و لكنه قال أنه لم تعزز بذلك .هذا وسو

ترسخ في أذهان الشعب الروماني أن مارك أنتوني هو خائن ،الذي سو

ينفر منه من أولئك

من روما الذي كان أنصار قيصر األساسية.

روما بإرجاع اوكتافيان قيادة
لملك الشمال تعيده ،ويحدد عددا أكبر من السابق ،ويجب أن ت تي من المؤكد بعد سنوات معينة مع جيش كبير وثروات كثير .دانيال 11:13

يشير "ملك الشمال" في هذه الكلمات البن قيصر ،اوكتافيان ،في أن مارك أنتوني وكليوباترا هي هزم في محاولتها للتمسك باليونان.

لصوص الشعب خاصتك
وفي تلك األوقات هناك الكثير يتعين الوقو ضد ملك الجنوب :أيضا نعلي اللصوص خاصتك الناس أنفسهم وضع الرؤية؛ بل أنها
تندرج .دانيال 11:14

 ،وفي تلك األوقات هناك الكثير يتعين الوقوف ضد ملك الجنوب .أعتقد أن هذا هو اإلشارة إلى الوقت القصير أن مارك أنتوني وكليوباترا
عهد كحكام مصر واليونان ،ومحاوالتها الرامية إلى زيادة استيالء اآلخر األراضي تلك الحدود شرق البحر المتوسط ،وتلك التي في هذا المجال بما
في ذلك الروماني محاربة لهم قبالة.

كما يجوز نعلي اللصوص خاصتك الناس أنفسهم وضع الرؤية:
تذكر :هذا نبوءة يولي لدانيال بمالك هللا ،ولذلك يجب أن "الناس الخطوط الجوية التركية" تشير إلى شعب دانيال ،التي دولة إسرائيل،
أو كما اقترحت ،أولئك الذين هم القديسين الحقيقية "هلل".
اللصوص من خاصتك الناس غي ر يقينية بالنسبة لي .منظمة الصحة العالمية هو أن يسرق "القديسين هلل"؟ أرى احتمالين لهذه المس لة.
 :1الرومان ،الذين كروسيفيينج يسوع يسرق "القديسين هللا" هللا بهم؛
 :2اليهود ،أو أولئك الذين هم شيوخ المعبد .ويمكن اعتبارها كلصوص القديسين هلل ب نه هو سبب لهم أن يسوع هو صلب الرومان ،وكان
ال كان شيوخ المعبد أنهم اضطهدوا يسوع وترفض ما علم يسوع ،كان الرومان ابدأ سببا صلب المسيح.
أن نعلي أنفسهم وضع الرؤية :كلمة "اكسالت" وهو يعر  :مدح شخص ما أو شيء ما ،للعبادة ،الترويج لزيادة كثافة أو أثر لشيء ما.
حيث أن هذا هو الحديث عن أولئك الذين "لصوص خاصتك الشعب" ،ويجب أن افترض أنه من ثم شيوخ معبد القدس التي يجري تحدث ،في ذلك
أنهم ربما نظراً للمقاومة إلى ظهور "مصر اإلمبراطوري" وقاتلوا ضد مارك أنتوني ومع الرومان.
حقيقة أن هللا هو القول أنهم "تعالى" نفسها تشير إلى أنهم ال الجانب مع روما ولكن بذلت محاولة للحصول على االستقالل ،والذي اعتبره
"الرؤية" ،بالقتال ضد روما ومصر.
معرفتي بهذا الوقت في التاريخ غير واضحة في أحسن األحوال ،لذلك سو

اترك األمر متروك لكم للبحث فقط الذي أن هللا إشارة إلى.

ولكن يجوز وقوعها :في نهاية ونحن نعلم أن هو تدمير "دولة إسرائيل" بروما وقتل جميع شيوخ معبد ،ومعبد هدمه.
وهذه اآليات أعاله يعطي صورة واضحة ،في رأيي ،أن تكون مناقشة حول يوليوس قيصر ومارك أنتوني وكليوباترا من مصر .يمكن أن
نس ل السؤال" ،لماذا هللا يعطي الكثير من الوقت في مناقشة تقريره بش ن هؤالء األفراد الثالثة من التاريخ؟ ما هو الغرض أو أهمية بالنسبة لهذا
النقاش ،ودورهم في التاريخ؟ "
كما شرحت سابقا ،يجري هؤالء الثالثة ومناقشة هذه األحداث التاريخية في ما يشير إلى هللا "أوقات النهاية" .إذا كانت موجودة مسبقاً في
"أوقات النهاية" ،ثم عندما تبدأ "أوقات النهاية"؟
كما اقترح البعض ،أرى "أوقات النهاية" كبداية عندما ينشئ يوليوس قيصر نفسه كديكتاتور للحياة في كل من روما وأن الفتوحات
الواسعة .السبب نرى هذا كنقطة محورية في الوقت المناسب ألنه ،في كونه الدكتاتور للحياة ،وقيصر ينشئ نموذج الحكومية التي تتطور في
"الحكومة اإلمبراطورية" اإلمبراطورية الرومانية مع ابن شقيق قيصر اوكتافيان ك ول إمبراطور لإلمبراطورية الرومانية.
هذا مهم ،ألن في هذا إنشاء قاعدة رجل واحد بالسلطة المطلقة ،الشيطان ثم لديه القدرة على التحكم في اإلمبراطورية مع السلطة والسلطة
أكثر بكثير مما كان يمكن أن يحقق مع روما كجمهورية .لهذا السبب فإن هللا يعطي الكثير من الوقت والمناقشة لهؤالء األشخاص الثالثة من
التاريخ.
تذكر :كتاب دانيال يعطي النبوة إنشاء مكافحة المسيح ،واإلعداد من اإلمبراطورية الرومانية ،وييسر هذا إنشاء.

الفتح الروماني
حتى ملك الشمال سو ت تي ،ويلقي أعلى جبل ،واتخاذ المدن المسورة األكثر :وأسلحة الجنوب ،ال تصمد أمام ،ليس له اختيار الشعب ،ال
يجوز يكون هناك أي قوة الصمود في وجه .دانيال 11:15

مرة أخرى يتحدث الملك الشمال لروما أو اإلمبراطورية الرومانية.
المدلى بها أعلى جبل ،يشير إلى حقيقة أن اإلمبراطورية الرومانية تثبت نفسها كقوة عسكرية واقتصادية بريمير في منطقة البحر األبيض
المتوسط .كلمة "جبل" يعر

ب نه :لتشغيل مسار عمل مثل حملة أو اإلنقاذ ،أو هجوم ،وما فعلت اإلمبراطورية الرومانية فيما يتعلق األراضي

المحيطة بالبحر األبيض المتوسط.
الكلمات ،و تتخذ المدن األكثر المسورة :يشير إلى قهر للمدن واألراضي لألمم األخرى .
سوف لن يصمد أمام أسلحة الجنوب ،يشير إلى حقيقة أن هناك أية دولة أخرى ،بما في ذلك مصر التي لها سلطة محاربة ضد حملة
الغزو الروماني.
ال "قومه المختار" ،إشارة إلى "دولة إسرائيل" ،أن غزا أيضا باإلمبراطورية الرومانية.
وال يكون هناك أي قوة الصمود في وجه ،تكرار حقيقة أن هناك شيء يمكن أن تحمل أو الدفاع عن نفسه ضد اإلمبراطورية الرومانية.
تماما مثلما كان صحيحاً لالمبراطوريات العظمى الثالث األخرى للرجل أنه ال توجد دولة أخرى يمكن أن يقف ضدهم عندما بدأت سنوات الفتح،
حتى أيضا صحيحا ً لإلمبراطورية الرومانية.

تقع جميع األمم
ولكن أن ي تي ضده أنه يجوز القيام وفقا إلرادته ،وبال نافذا قبل له :وأنه يبقى في األرض المجيدة ،التي يجب أن تستهلك بيده .دانيال 11:16

لكنه أضاف أن يأتي ضده" ،أنه" إشارة إلى روما ،ومن روما أن يأتي ضده "" وإشارة إلى تلك الدول من شرق البحر األبيض
المتوسط ،وعلى وجه التحديد من مصر.
تقوم وفقا إلرادته ،وهذا إلظهار أن تصبح اإلمبراطورية الرومانية أقوى في كامل منطقة البحر األبيض المتوسط وسائر األمم والشعوب
يجب أن تخضع لسلطة اإلمبراطورية الرومانية.
وال شيء يبقى أمامه ،مرة أخرى ت كيد أن جميع قوي مع ال تكافؤ قادر على القيام بمعركة ضد روما.
وأنه يبقى في األرض المجيدة" ،أنه" مرة أخرى روما ،وهو "األرض مجيد" كيف هللا يشير إلى أن "دولة إسرائيل" واألراضي التي
كان يقف على.

الذي بيده يجب أن تستهلك :مرة أخرى" ،يد صاحب" يشير إلى اإلمبراطورية الرومانية ،وأنه سوف تستهلك أو قهر األراضي المجيدة
أو على "دولة إسرائيل".

ابنه المرأة
أنه يجب أيضا تعيين وجهة للدخول مع قوة مملكته كلها ،ومنها تستقيم معه؛ وهكذا يجب أن يفعل :وأنه يقدم له االبنة للمرأة ،وإفساد لها:
بل أنها ليس قائما على جنبة ،وال يكون له .دانيال 11:17

المفتاح لفهم هذه اآلية الكريمة هو فهم معنى أن هللا هو الذي يشير إلى أنها "ابنه نساء" .أرى هذا رمزية لما تمثله األمم .وكانت معظم
الدول في تلك األوقات الدول المدينة ،أو األمم التي كانت أي أكبر من مدينة واحدة .يحدد "سفر الرؤيا" أن امرأة رمزية أو ممثل مدينة ،ولذلك يعني
االبنة نساء المدن.
بابل بدأت كدولة مدينة ،ومن خالل االستيالء على إنشاء "اإلمبراطورية البابلية".
الميديين بدأت بوصفها مدينة التي نمت لتصبح أمة صغيرة؛ وعن طريق الفتح في شراكة مع الفارسية ،أنش ت اإلمبراطورية الفارسية.
بدأت اليونان كما أن العديد من الدول المدينة ،إسبرطة وأثينا ولكن اثنين منهم ومن خالل االستيالء على إنشاء "اإلمبراطورية
اليونانية".
روما بدأت كدولة مدينة ،ومن خالل االستيالء على ت سيس اإلمبراطورية الرومانية .وفي هذا الصدد ،كل من هذه المدن كان فكر المرأة
بشعوبها.
عندما هللا أنشئت دولة إسرائيل ،أصبح هلل "ابنه المرأة" ،مثال الشباب والجميلة لكل ما مستقيم ونقية.
أنه يجب أيضا تعيين وجهة للدخول مع قوة مملكته كله .مرة أخرى "أنه" من روما .عندما خرج روما لقهر فعلت ذلك مع السلطة
الكاملة لمواردها العسكرية واالقتصادية.
وتستقيم منها معه؛ كلمة "تستقيم" يعر

ب نه :يتصر

بطريقة أخالقية أو الشرفاء .هذا هو إلظهار أن على الرغم من أن

اإلمبراطورية الرومانية كانت في معظمها الشر وغير أخالقي في نظر هللا ،كثير منهم هللا يعتبر "تستقيم" إغراء وتلف بالحضارة الرومانية
والعادات .هللا هذا يبين أنها اإلمبراطورية الرومانية ،وفي عرض هذا اإلله يريد أن نفهم أن اإلمبراطورية الرومانية كان تحت الت ثير وفي بعض
األحيان تحت سيطرة الشيطان ،اإلمبراطوريات العظمى األخرى قبل ذلك ولكن بدرجة أقل.
وهكذا يجب أن يفعل :وأنه يقدم له ابنه المرأة .هذا مرة أخرى إلظهار أن اإلمبراطورية الرومانية ينتصر وت نف أن "دولة إسرائيل".
إفساد لها :هذا هو إلظهار أن الطريق الرومانية وممارساتها الالأخالقية ،على الرغم من مخالفة بطريقة هللا والوصايا التي ت سست "دولة
إسرائيل" عليها ،بنفس تلف بروما.

ولكن أنها ليس قائما على جنبة ،وال يكون له" .وأنها" على دولة إسرائيل ،االبنة النساء ،وعلى الرغم من أن تلف باإلمبراطورية
الرومانية ،وابدأ عن طيب خاطر الجانبين مع روما ،وفي الحقيقة يحارب ضد احتالل روما ،حتى يدمر اإلمبراطورية الرومانية المعبد ،ومدينة
القدس جنبا إلى جنب مع "دولة إسرائيل".

استمرار الغزو الروماني
بعد ذلك أنه بدوره له مواجهة منعزلة الجزر ،وتتخذ العديد من :ولكن أمير لمصلحته تسبب الشبهات التي تتيحها له بوقف؛ ودون ت نيب
بلده أنه سو

يؤدي إلى تشغيل عليه .دانيال 11:18

بعد ذلك بأنه تحويل وجهة منعزلة الجزر ،واتخاذ العديد من :مرة أخرى "أنه" إشارة إلى اإلمبراطورية الرومانية ،و "الجزر" هي
إشارة إلى جزر شرق البحر المتوسط ،مثل إنشاء ،التي كانت معظمها دوال مستقلة.

أمير لمصلحته
ولكن أمير لمصلحته تسبب الشبهات تقدمها له بوقف؛ وسيساعد فهم الذين األمير مع فهم هذه الرمزية.
تذكر :على الرغم من أن هذا الفصل في "كتاب دانيال" هو التنب األحداث البشرية ،هو فعل التنب هللا .ومن ثم من عيون هللا التي يجب
علينا أن نحدد معنى ما هللا يتكلم من.
"األمير" ،ولذلك يتم الحديث عن أن هللا ،ليس مسطرة لألمة أو الشعب ،ولكن "األمير السالم" ،أو ابن هللا ،يسوع المسيح.
"الشبهات" حرب الفتح أنها ضالعة في اإلمبراطورية الرومانية .ولذلك فهذه الحرب للفتح أو سيتم وقف التوسع المستمر في
اإلمبراطورية الرومانية "األمير" سيؤدي إلى وصل إلى نهايته ،ويقول أن هللا سو

يسبب أن اإلمبراطورية الرومانية في مواصلة الفتح والتوسع.

وهذا ثبت في التاريخ كحدث بعد.
دون تأنيب بلده أنه سوف يؤدي إلى تشغيل عليه .عند اإلمبراطورية الرومانية توقف في الفتح ،لسائر األمم والشعوب التي تحيط بها،
بعد فترة من الزمن ،فإنه يبدأ لجعل حرب مع نفسها .هذا هو أيضا ولد في التاريخ.

انقسام اإلمبراطورية الرومانية في نصف
فإنه يقوم بدوره وجهة نحو حصن أرضه :لكنه سو

تتعثر وتقع ،وال يمكن العثور على .دانيال 11:19

ثم أنه يجب تحويل وجهة نحو حصن أرضه" :أنه" اإلمبراطورية الرومانية ،وأنه لم يعد االنخراط في الفتح لآلخر األراضي ،ويتحول له
بلة الحرب ضد نفسه ،أو يشارك في الحرب األهلية .يظهر هذا أيضا في التاريخ أن يكون قد حدث عندما يتم إنشاء اإلمبراطوريات الرومانية
الغربية والشرقية في  12:00م

لكنه سوف تتعثر وتقع ،وال يمكن العثور على" :أنه" هو مرة أخرى اإلمبراطورية الرومانية ،التي على الرغم من أنه يحاول جمع شمل
نفسه يتعثر ويسقط وابدأ حقا ً استعادت نفسها إمبراطورية الرومانية المتحدة باستثناء فترة قصيرة في  12:00م عند اإلمبراطور قسطنطين يحقق
التوحيد لفترة قصيرة بقهر اإلمبراطورية الرومانية الشرقية.

جامع الضرائب
ثم يجب الوقو

في تركته جمع الضرائب في مجد المملكة :ولكن في غضون أيام قليلة أنه يتعين تدميرها ،ال في غضب ،وال في معركة.

دانيال 11:20

أنا لست بعض منهم يتحدث عن هذا ،ولكن أن "لجمع الضرائب "،تشير إلى أنها إشارة إلى أحد أباطرة روما .معرفتي بتاريخ
اإلمبراطورية الرومانية أسبوع ،حتى وأنا غير قادر على تقديم تحليل محدد لهذه اآلية.
تذكر :في نبوءات نهاية الزمن ونهاية اليوم ،عندما يستخدم هللا كلمة "األيام" ،أنه ال يتم بحرفية ،ولكن بدالً من ذلك يعني سنة ،ولهذا
يقول أن هذا "جمع الضرائب" وبقي في السلطة لبضع سنوات قبل أن يفقد تلك السلطة.

شخص حقير
ويجب الوقو في تركته شخص الخسيس ،إليهم وهي ال تعطي لشر للمملكة :لكنه سو ت تي مسالمين ،والحصول على المملكة من
فالتيريس .دانيال 11:21

ويجوز الوقوف في تركته شخص الخسيس .أرى هذا "الشخص الخسيس "،أنها إشارة إلى مكافحة المسيح ،وليس ألي رجل واحد.
إلى منهم وهي ال تعطي شرف للمملكة .هذا إلظهار أن هذا "الشخص الخسيس "،ليس إمبراطور اإلمبراطورية الرومانية ،ولكن شيئا
بخر.
بل أنه يبدأ مسالمين ،يكشف عن أن هذا "الشخص الخسيس "،لن ت تي كالفاتح مع جيش وراءه ،ولكن سو

ت خذ السلطة على الشعب،

مسالمين ،أو بطريقة ال تنبيه الناس أنها هي التي غزاها خارج القوة.
والحصول على المملكة فالتيريس :كلمة "فالتيريس" ،وهو يعر  :فعل أو مثيل من المدح شخص ما ،كثيرا ما مفرطة أو إينسينسيريلي،
ال سيما من أجل الحصول على ميزة .بهذه الطريقة "شخص حقير" ،سيتم السيطرة على اإلمبراطورية الرومانية في عمل خفية بطيئة سو

دون

أن يالحظها أحد من الناس إال كنظرة إلى الوراء في التاريخ بعد أن.
"الشخص الخسيس" كما اقترحت أصالً ،مكافحة المسيح ،وأنه سيتم مع مرور الوقت ومن خالل األكاذيب والخداع ي خذ السيطرة على
أن الذي كان مجرد اإلمبراطورية الرومانية ،أو على األقل اإلمبراطورية الرومانية الغربية.
هذا هو كل ولد في التاريخ .عندما يوحد االثنان نصف اإلمبراطور قسطنطين قد اإلمبراطورية الرومانية ،وأنه يعلم أن مع كل تنوع في
الشعب ،المتحدة لغات والجمارك أنه لن يرشح نفسه بعد فترة طويلة من يرحل ،ولذلك ،ينشئ كنيسة روما اإلمبراطور قسطنطين ويعلن أنه الدين

الحقيقي والقانوني الوحيد في اإلمبراطورية .وت مل اإلمبراطور قسطنطين مع هذا الدين موحدا ،للحفاظ على اإلمبراطورية من كسر حدة مرة
أخرى بعد أنه يمر بعيداً.
عند تقسيم اإلمبراطورية تصل مرة أخرى ،كنيسة روما تظل القوة الوحيدة التي توحد بين الناس ،حتى الكنيسة حتى انشقاقات بين كنيسة
روما والكنيسة األرثوذكسية الشرقية .وهذا يزيل أو يضعف سلطة ونفوذ روما للكنيسة في اإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،ولكن يسمح لها بتعزيز
وتقوية نفوذها والسيطرة على اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،ودول أوروبا التي تتطور من األرض عندما دمرت الحكومة من "اإلمبراطورية
الرومانية يغرب" في إقالة األخير في مدينة روما في  476ميالدي

أمير العهد
ومع األسلحة من فيض يجوز أنها تكون التحليق فوق من قبله ،وتكون مكسورة؛ نعم ،وأيضا األمير من العهد .دانيال 11:22

ومع األسلحة من فيض يجوز أنها تكون التحليق فوق من قبله .أن اإلشارة إلى "بالفيضانات "،إلى حقيقة أن مكافحة المسيح (كنيسة
روما) وسو

تطغى على كل من يعارض ذلك ،بهذه طريقة أي يمكن الوقو

ضد ذلك.

ويستخدم هذا االستخدام لكلمة "الفيضان" في المرجع نفسه في "سفر الرؤيا".
والثعبان يلقي خارج الماء الفم له الفيضانات بعد امرأة ،وأنه قد يسبب لها أن تتم بعيد ًا من الفيضانات .الوحي 12:15

في كل بيات من كتاب دانيال وسفر الرؤيا ،استخدام كلمة "الفيضانات" يشير إلى نفس الشيء وكل بيات تتحدث عن مكافحة المسيح فيما
تبذله من جهود لجعل الحرب على "القديسين هللا".
تذكر :كل من هذه النبوءات التي قدمها هللا لدانيال بش ن "اإلمبراطوريات العظمى األربع" ،وثم مرة أخرى إلى يوحنا الرسول هي
إعطاء تحذير لصعود القرون قوة مكافحة المسيح قبل حدوثها.
هذه النبوءات ليست هللا إعطاء نظرة مستقبلية لألحداث البشرية ،إعطاء اإلنذار بالقوة المتزايدة وت ثير الشيطان على البشرية ،وعن طريق
بلده مكافحة المسيح ،محاولة الشيطان لقهر والسيطرة على األمم من الرجل.
ويجوز أن تكون مكسورة :أن تكون مكسورة ليست فقط في األمم للرجل ولكن بالقديسين هللا كذلك .وهذا يظهر أن يكون صحيحاً في
الكلمات التالية.
أيضا أمير العهد :أمير العهد ،يسوع المسيح ،ولذلك ،لكسر األمير هو كسر "القديسين هلل" ألنهم هم الذين هم الممثلون للمسيح على
األرض.

اعتماد جامعة الدول العربية
وبعد الجامعة قدمت معه أنه يجوز العمل مخادع :ألنه يجوز الخروج ،وتصبح قوية مع شعب صغير .دانيال 11:23

وبعد الجامعة التي معه :كلمة "جامعة" يعر

ب نه :اقتران األمم والدول ،والمنظمات ،أو األعمال التجارية مع المصالح المشتركة

لألهدا  .يجب أن يكون السؤال ردا على سؤال ،ما هي "الجامعة" أو جمعية أنشئت مع مكافحة المسيح( ،كنيسة روما) ومعه كان هذا الدوري
المنش ة؟
ويمكن فهم هذا أفضل من خالل مناقشة للتاريخ .بعد أن دمرت "الحكومة اإلمبراطورية" اإلمبراطورية الرومانية الغربية بإقالة النهائي
من مدينة روما ،عشر دول ت سيس أنفسهم في تلك األراضي التي كانت جزءا من اإلمبراطورية الرومانية الغربية .في الوقت نفسه ،ظلت كنيسة
روما كقوة موحدة التي تتداخل مع الهويات الوطنية المنش ة في تلك الدول العشر.
هل مثل هذا الت ثير في كنيسة روما ب ن العديد من ملوك تلك األمم المبكرة يتطلع إلى البابا للدعم في إثبات حقهم في أن يكون الملك على
الشعب .بحاجة كنيسة روما في الوقت نفسه االستقرار للوحدة الوطنية وقوى الملك أو الحاكم لتحقيق والتمسك بسيطرتها على الشعب .أنها بسبب
هذه الحاجة المتبادلة ،التي جعلت الملوك والنبالء من كل أمة اتفاق سري مع كنيسة روما ،أن البابا يعطي الدعم للعائلة المالكة والنبالء الحق في
الحكم في المقابل أن اتفقا على إعطاء الدعم وفرض االمالءات البابا .فمن هذا االتفاق السري الذي هو "الجامعة" أن هللا هو إعطاء نبوءة في اآلية
أعاله من "كتاب دانيال".
أنه يجوز العمل مخادع ،و "أنه" إشارة إلى المسيح الدجال وأنه من خالل األكاذيب والخداع مكاسب السلطة أكثر وأكثر في العشرة حديثا
شكلت أمم أوروبا.
ألنه سوف يأتي ،وتصبح قوية مع شعب صغير :مثلما "اإلمبراطوريات األربع" المعروضة عليه ،أن المسيح الدجال "الخروج" ،أو
تتحول من أمة أسبوع مع عدد صغير من الناس ،دين في العالم ،لها ت ثير على معظم دول العالم ب سره.

يقوم مبعثر بينها الفريسة
أنه يدخل مسالمين حتى عند أماكن اسمن بالمقاطعة؛ وأنه يتعين القيام بتلك التي لم تقم بآبائه ،وال بباء ببائه؛ وأنه يجوز مبعثر بينها
الفريسة ،ويفسد ،وثروات :نعم وأنه يجب توقع عقد األجهزة له ضد القوى ،حتى بالنسبة لوقت .دانيال 11:24

أنه يتعين القيام بتلك التي لم تقم بآبائه ،وال آباء آبائه" :أنه" يشير إلى مكافحة المسيح أو كنيسة روما .اآلباء لمكافحة المسيح أو كنيسة
روما هي تلك األديان الوثنية التي أنش ت الشيطان ويسيطر طوال تاريخ رجل بعد رجل قد أزيلت من جنة عدن.
ما هو مكافحة المسيح ال التي لم تقم بتلك األديان الوثنية األخرى ،هو إعطاء االضطهاد المباشر والمعاقبة عليها "القديسين هلل" .لم يحدث
من قبل في تاريخ الشيطان اكتسبت هذه السلطة على الجنس البشري لتكون قادرة على إلقاء القبض ،تورتشير ،وقتل األفراد بسبب عبادتهم "هللا
خلق" .روما للكنيسة ،بالمسيح الدجال والشيطان من تحقيق هذا المستوى من القوة والسيطرة.
أنه يجوز مبعثر بينها الفريسة ،ويفسد ،وثروات :الغرض الشيطان في إقامة دين المسيح الدجال ،هو جعل الحرب على تلك التي تعطي
العبادة الحقيقية والصحيحة "من خلق هللا" .في هذا الجهد ،ومع محاولة "القديسين هللا" هربا من االضطهاد هذه ،مبعثر في البرية بعيداً عن السلطة
الرئيسية في روما للكنيسة.

أنه يجب توقع عقد األجهزة له ضد القوى" :عقد قوية" ،إشارة إلى هللا "عقد قوية" على األرض ،أو القديسين هللا .ولذلك ،هذا هو قائال
أن مكافحة المسيح باضطهاد ومحاولة تدمير "القديسين هلل".
حتى وقت :إشارة إلى "نبوءة وقت" النظر في "كتاب دانيال"" ،وقت وأوقات وتقسيم الوقت" ،أو  1260سنة حرفية.

الحملة الصليبية األولى
وأنه يجوز إثارة قوته وشجاعته ضد ملك الجنوب بجيش كبير؛ ويجوز حفيظة ملك الجنوب إلى المعركة بجيش عظيم وعظيم جد ًا؛ بل أنه
سو يرشح نفسه :ألنها سو

توقع األجهزة ضده .دانيال 11:25

انظر هذه اآلية كنبوءة للحروب الصليبية ،عندما أمر البابا في روما للكنيسة "ملوك أوروبا" لجعل الحرب على المسلمين أن عقد السيطرة
على مدينة القدس.
ضد ملك الجنوب :وفي اآليات السابقة من هذا الفصل  ،11كان "ملك الجنوب" ،في إشارة إلى مصر ،ولذلك هذه اآلية أيضا هو اإلشارة
إلى مصر ،ولكن ليس إلى األمة من مصر وال الملك ،ولكن لما يمثل مصر في العالم اليوم .مصر هي الدولة األكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق
األوسط التي يبلغ عدد سكانها الغالبة من المسلمين .على هذا النحو والحكومة المصرية تسن القوانين التي تعبر عن "القوانين اإلسالمية"
والجمارك .ولذلك مصر الرمزي "الدين اإلسالمي".
ما هللا ثم يقول لنا هو أن مكافحة المسيح ،عن طريق كنيسة روما ونفوذها وسيطرتها األمم العشرة التي تثبت نفسها بعد سقوط
اإلمبراطورية الرومانية ،وحمل السالح وسيجعل الحرب ضد ديانة أخرى إال على األرض التي تملك سلطة مماثلة وتؤثر على الناس في تلك الدول
التي يمارس فيها هذا الدين  ،كما المسيح الدجال قد عبر المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
ولكن أنه سوف يرشح نفسه" :أنه" هو ملك للجنوب أو الدول اإلسالمية ،والتي تكون غير قادرة على الوقو

ضد سلطة مكافحة

المسيح وتلك الدول التي تسيطر عليها.

مكافحة المسيح صعود وهبوط
نعم ،هي التي تغذي جزء من اللحوم له يجب تدميره ،ويجوز تجاوز جيشه :وكثير ًا ما تسقط المقتول .دانيال 11:26

العبارة" ،جزء اللحوم له "،إشارة إلى تلك التي تتغذى من "الجدول الملوك" .إذا كنت تذكر من الفصول األولى من "كتاب دانيال" أن
دانيال يرفض أن ي كل من األطعمة التي ترد إليه من الجدول الملك نبوخذنصر ،ولكن بدالً من ذلك قد األطعمة مقبولة له لتناول الطعام .وهذا
بالطبع إشارة إلى أن أولئك الذين قد ي تون إلى أن يسمى اليهود مقيدة في أمور ما أن ي كلون.
هذه العبارة ،يقدم إشارة مماثلة ،فيما عدا الجدول مكافحة المسيح ،وهذه اآلية تقول لنا أن أولئك الذين يأكلون الخروج من الجدول لمكافحة
المسيح( ،عشر دول) ،وسو

تدمر مكافحة المسيح.

ويرد هذا تقول أن عشر دول التي أعطت القوت لمكافحة المسيح منذ البداية سيدمر في نهاية المطا

مكافحة المسيح الدعم في اآلية

التالية.

وعشرة األبواق التي أنت سوسة على الوحش ،وهذه يجوز أكره العاهرة ،وجعل لها مقفرة وعارية ،ويجوز أكل اللحم لها ،وحرق لها
بالنار .رؤيا 17:16

قلوب سنفعل األذى
وقلوب كل ملوك هذه يجب أن يكون القيام باألذى ،وسو

يتكلمون األكاذيب على طاولة واحدة؛ بل أنه يجوز ال تزدهر :يكون لبعد

النهاية في الوقت المعين .دانيال 11:27

في هذه المناقشة ،هللا يتحدث عن اثنين من القوات التي تتعارض مع بعضها البعض ،مكافحة المسيح كما تؤدي كنيسة روما واألمم العشر
من الضوابط ،وملك الجنوب أنها رمزية لمصر وأنه يجري كذلك الرمزية لتلك التي تتبع "الدين اإلسالمي".
وتكون القلوب كل ملوك هذه للقيام باألذى :كلمة "المفسدين" ،وهو يعر  :السلوك المشاغب ،أو اإلجراءات التي تسبب إصابات أو
أضرار .يجب إال ننسى أن هذه هي كلمات هللا لدانيال ،الذي يكتب الكلمات ثم ولديه منها نشر حتى جيل المستقبل يمكن أن تعر

"كلمة هللا".

ولذلك ،يجب علينا أن معنى كلمة "األذى" في سياق فيما يتعلق بما يعني أن هللا .إذا كنت مطيع ،ثم كنت على االنخراط في األمور التي معارضة
"شريعة هللا" .عندما كنت وضعت نفسك في معارضة هللا الذي يسبب الضرر إلى هللا ،أن هللا يحب كل واحد منا ،ولكن عندما نظهر احترام أبانا في
السماء ،فإنه يسبب له األلم ،تماما كما أطفالنا الخاصة تسبب لنا األلم عندما تكون محترمة بالنسبة لنا.
وسوف يتكلمون األكاذيب على طاولة واحدة .يتم اإلشارة إلى "جدول واحد "،إلظهار أن على الرغم من أن هذه األديان هما تتعارض مع
بعضها البعض ،هي على حد سواء أسسوا عليها الشيطان اإلنجيل كاذبة ،وهو "جدول واحد" .ماذا تقول لي هذا فقط كدين المسيح الدجال كذب وقد
وصفها ت سيسها الشيطان في "اإلنجيل كاذبة" ،حتى أيضا الدين اإلسالمي تستند إلى أكاذيب ومغالطات الشيطان.
إال أنه ال يجوز تزدهر :يكون لبعد النهاية في الوقت عينة" :أنها" الذي تحدث عنه هنا إشارة للشيطان وله األديان الباطلة ،وليس إلى
واحدة أو أخرى .لم يكن أي من هذه "األديان الباطلة" ستزدهر لفترة أطول بكثير ،ألن هللا قد حددت وقت الحساب للشيطان( ،يوم القيامة) ،وسو
يكون ذلك "عين الوقت" كما أنه قد تنب باهلل.

الوقت المعين
وقال اللورد جود منعزلة الثعبان" ،ألنه يمتلك أنت تفعل هذا ،أنت الفن لعن فوق جميع الماشية ،وفوق كل الوحش من الميدان؛ عند البطن
خاصتك سو أنت تذهب ،والغبار سو أنت أكل جميع أيام خاصتك الحياة :وسو أضع عداوة بين إليك وامرأة ،وبين أنها البذور والبذور لها؛
فإنه يجوز كدمة خاصتك الرأس ،وأنت سو

كدمة له كعب " .سفر التكوين 15-03:14

المرأة
"المرأة" التي تحدث في هذه اآليات أعاله من "سفر التكوين" ،ليست حواء كما يعتقد معظم ،ولكن المرأة تحدثت عن أن رمزية لكنيسة
المسيح كما هو جماعة "القديسين هللا" ،كما كشفت في اآلية التالية.
وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ وامرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم .رؤيا 12:1

الحروب الصليبية
ثم أنه يجب العودة إلى أرضه بثروات كبيرة؛ ويكون قلبه على العهد المقدس؛ وأنه يتعين القيام بالمآثر ،والعودة إلى أرضه -دانيال 11:28

الحملة الصليبية األولى كانت ناجحة "األمم في أوروبا" التي أرسلت الجيوش هناك للقتال وكنيسة روما في أن توسع نفوذها لدى الكثيرين
في شرق البحر المتوسط.

الحروب الصليبية الثانية
في الوقت عينة أنه يتعين العودة ،وي تي نحو الجنوب؛ ولكن ال يجوز كالسابق أو األخير .لت تي سفن شيتم ضده :ولذلك يجوز أن الحزن،
والعودة ،وقد السخط ضد العهد المقدس :لذلك سو

يفعل؛ أنه يجوز حتى العودة ،واالستخبارات معهم أن نتخلى عن العهد المقدس .دانيال -11:29

30

على الرغم من أن "الحروب الصليبية األولى" كان لها قدر من النجاح" ،الحملة الصليبية الثانية" كانت أقل نجاحا.
لسفن شيتم تأتي ضده :ملوك الدول اإلسالمية ال شك بالدهشة وعلى حين غرة في الغزو من أوروبا في المرة األولى ،ولكن هذه المرة
الثانية التي أرسل "ملوك أوروبا" للجيش في أراضي فلسطين ،كانت إعداد المسلمين وأرسلت السفن إلى محاربة جيوش يقترب في البحر قبل أنها
يمكن أن تهبط أكثر.
قد السخط ضد العهد المقدس :هو إشارة إلى المسيح الدجال ومحاوالتها الضطهاد أولئك الذين قدموا العبادة الحقيقية "هللا خلق".
العهد المقدس إشارة إلى "العهد الجديد" .إطار "العهد القديم" ،واشترط على "دولة إسرائيل" كمجموعة أن تبقى "شريعة هللا" كما ورد
بالوصايا العشر .ظل "العهد الجديد" ،ونحن ك فراد أعطيت إلى القدرة على إقامة عالقات واحد لواحد الشخصية والحميمة مع "خلق هللا" ،لم يعد
كمجموعة ولكن كل على حدة حسب األشغال الخاصة بنا واإليمان.
تعليم يسوع المسيح في هذا اإليمان أن يمكن إال نصل إلى هللا عن طريق إيماننا كما يدرس لنا بالمسيح .ومع ذلك يعظ كنيسة روما هذا
الطريق الوحيد هلل عن طريق الخاص بك الطاعة للكنيسة ،وعن طريق العادات والتقاليد.
ألن الكنيسة حيث الكثير من سلطة ونفوذ على ملوك أوروبا ،فإنه سرعان ما بدأت اضطهاد أولئك الذين رفضوا عقيدة الكنائس.

الحروب الصليبية ال يعود إلى ثروة أوروبا كما هو الحال في ثروات األرض ،بل أنها جلبت أيضا مرة أخرى ثروة في المعرفة .في
محاولة للسيطرة تماما وحكم على شعوب أوروبا ،منعت الشيطان تعليم الشعب إال في ظل المذاهب التي تسيطر عليها بقوة نظراً للكنيسة .عندما
عا د المعرفة في العلوم والرياضيات من أولئك الذين ذهبوا في الحملة الصليبية ،أصبحت كنيسة روما إذ يثير جزعها أن هذه المعرفة غير المصفى
من ش نه أن يكشف األكاذيب التي صرح الكنيسة ،ولذلك ذهب الكنيسة عن اضطهاد تلك المعار  ،فضال عن أولئك الذين كانوا "القديسين هللا".
واحد األمثلة على هذا االضطهاد هو الطريقة التي ردت كنيسة روما لغاليليو ،ومالحظاته لحركة الكواكب في السماء ،واقتراحه ب ن
األرض تدور حول الشمس وال الشمس حول األرض.
وقد االستخبارات معهم أن يتخلى العهد المقدس .إذا كنت النية في العثور على أولئك الذين ال يعبد كما كنت تفعل أو كاألمر لك ،ثم تحتاج
إلى إنشاء جواسيس ثم سو

يقدم تقريرا عن تلك التي يرون .بهذه الطريقة ،شجعت كنيسة روما األطفال أن يقدم تقريرا عن ببائهم ،واآلباء تقارير

بش ن األطفال واألخ تقرير عن شقيقة ،إلخ.

تلك التي تعرف هللا
وساريا لألسلحة ،من جانبه ،وأنهم يجوز التلويث ومالذا للقوة ،وتتخذ بعيد ًا من التضحية اليومية ،وأنها تضع رجس أن ماكيث مقفر،
ومثل هل شريرة ضد العهد أنه يجوز الفاسدة التي فالتيريس :ولكن الناس التي تعر

بهم هللا يكون قوي ويستغل .دانيال 32-11:31

ويبقى األسلحة من جانبه :األسلحة يشير إلى الجيوش أو السلطة ،ونظرا ألن يحمل المسيح الدجال السلطة على ملوك أوروبا ،أنها تحمل
أيضا السلطة الضطهاد "القديسين هللا" وجميع الدول األخرى التي تعطي المعارضة إلى ما تمليه كنيسة روما.
وأنهم سوف تلوث ومالذا للقوة" .مالذ للقوة" إشارة إلى المعبد في القدس .وأرى أن هذا كإشارة إلى حقيقة أن المعبد لم يعد وقت
الحروب الصليبية ،،والمكان حيث وقفت مرة المعبد مشمول "قبة" الصخرة ،وعلى الرغم من السماح ببناء المسلمين ،هللا حتى تراه تجديف ضد
"هللا إنشاء" وحفظ وصايا هللا العشر.
وتتخذ بعيدا من التضحية اليومية" :التضحية اليومية" ،إشارة إلى اليهود وتضحيتهم من الحيوانات في المعبد من أجل تطهير أنفسهم من
الخطيئة .وانتهى هذا عندما مات يسوع على الصليب ،ال بتلك التي اشتبكت أثناء الحروب الصليبية .هذا هو إشارة إلى حقيقة أن السبب في جلب
يسوع المسيح عن نهاية "التضحية اليومية" ألنه من خالل تضحية المسيح على الصليب هناك لم يعد يسمح التضحية بالحيوانات .للحصول على
إعفاء خطايا الخاص بك ،يجب أن اآلن ننظر إلى يسوع المسيح مباشرة.
دين المسيح الدجال والديانة اإلسالمية تفشل في االعترا

بهذا وال للتبشير مغفرة اآلثام خالل المسيح التباعهم .لهذا السبب ،فإنهم مذنبون

كما يجري مسمر على الصليب كما كانت تلك من شيوخ المعبد في اليوم الذي كان المصلوب يسوع المسيح.
وأنها تضع رجس أن ماكيث خرابا ،ومثل القيام بطريقة شريرة :رجس أن ماكيث مقفرة ،إشارة إلى مكافحة المسيح أو كنيسة روما،
يضيف هللا في النعت" ،ومثل القيام بطريقة شريرة" إلظهار أنه ليس فقط كنيسة روما هي مكافحة المسيح ،ولكن جميع تلك الدول التي تعطي دعم
ومؤازرة للكنيسة ،فضال عن البلدان األخرى التي تعزز أو يبشر "اإلنجيل كاذبة" في الكنيسة.

ضد العهد أنه يجوز الفاسدة التي فالتيريس :العهد هو أن العقد التي جعلت هللا مع الجنس البشري حيث أننا ك فراد لديهم القدرة على
واحد لواحد ،العالقة الشخصية والحميمة مع هللا .مكافحة المسيح والمسلمين والديانات الوعظ ضد هذا .مرة أخرى كلمة "فالتيريس" يشير إلى:
التحيات غير مخلصة لكسب النفوذ على اآلخرين .
إذا كنت إثم ،ولكن ال تريد أن تذهب إلى الجحيم ،والخاص بك الكنيسة يخبرك أن إذا كنت اعتر

بخطاياك إلى واحدة من الكهنة لها،

التي ثم يمكن الكاهن يعفي لك لخطيئة الخاصة بك ،يمكنك يمكن استخالصها لهذا اإلنجيل كاذبة ،ألنه يجعل من السهل يدخل السماء ،وذلك يهدئ
المخاو

الخاصة بك من الجحيم .وهو يعقد هذه األنواع من فالتيريس التي مكنت كنيسة روما للحفاظ على سيطرتها الشعب حتى عندما تظهر

"كلمة" هللا الحقيقي الذي يظهر أن يكون كذب هذا.
و لكن الناس التي تعرف بهم هللا يكون قوي ويستغل .إذا كنت تعر
أن يكون ذلك خدعت بسهولة ،وعلى هذا النحو سو

هللا شخصيا ووثيقا كما ي تي "سانت من هللا" معرفة هللا ،ثم ال يمكن

تكون قادرة على إجراء سريع ضد هذه فالتيريس ،ويظل وفيا لإليمان باهلل وكلمته المقدسة.

تندرج بالسيف
وهي التي تفهم بين الناس إرشاد العديد :حتى اآلن أنها تندرج بالسيف ،ومن اللهب ،ومن األسر ،والتي تفسد ،أيام كثيرة .دانيال 11:33

وهي التي تفهم بين الناس إرشاد العديد :هذا إشارة إلى زمن العصور المظلمة ،و "فإن فهم" ،هي "القديسين هلل" ،وأن الجميع من خالل
"العصور المظلمة" حتى في مواجهة اضطهاد الكنيسة لهم ،القديسين إرشاد الناس "كلمة" هللا الحقيقية.
إال أنها تندرج بالسيف ،واللهب ،واألسر ،ويفسد :على الرغم من أن "كلمة هللا" هو بشر في جميع أنحاء أوروبا خالل وقت المحنة التي
أحدثت بسبب اضطهاد القديسين بكنيسة روما ،في نهاية المطا  ،الكنيسة يفوز بها ،ويدمر كل شيء لكن "القديسين هلل" ،ترك سوى عدد قليل للقيام
"كلمة هللا الحقيقية".
أيام كثيرة :كما بينت من قبل ،وهو كلمة "أيام" ال يجب أن تؤخذ حرفيا ،ولكن هو رمزي سنوات عديدة ،سنة  1260على وجه الدقة
متى مكافحة المسيح عن طريق سلطتها على كنيسة روما قد جعل الحرب على "القديسين هللا".

عندما يقوم تندرج
اآلن عندما يقوم تندرج ،تكون هولبين مع القليل من المساعدة :ولكن كثيرا ما تنشق لهم مع فالتيريس -دانيال 11:34

اآلن عندما يقوم تندرج :وهذا يشير إلى عند سقوط "القديسين هللا" أو يتم تدميرها.

تأخذ

مالحظة :هللا ال يقول "لو" أنها تقع ،ولكن عندما تقع .وبهذه الطريقة هللا يبين أن تنجح في حربها ضد "القديسين هللا" مكافحة

المسيح.
تكون هولبين مع القليل من المساعدة :كلمة "هولبين" يعني :النعت الماضي من مساعدة ،وطريقة أخرى للقول ب ن صلته إلى وقت في
الماضي ،ولذلك ،ساعدت في الماضي القديسين أو جعلها بمنة في الماضي مع القليل من المساعدة من هللا.

ويرد هذا الدعم في اآلية التالية.
والمرأة هربت إلى البرية ،حيث أنها قد خلت مكان أعد هللا التي ينبغي أن تتغذى أيامها مائتي ألف والستون هناك .رؤيا 12:6

كما ترون ،هللا أعد مكانا ً في البرية ،هولبين ،حيث يمكن أن "القديسين هللا" الفرار من اضطهاد كنيسة روما.
ولكن كثيرا ما تنشق لهم مع فالتيريس .كلمة "كليافي" يعر

ب نه :انقسام ،أو تقديم شيء انقسام ،ال سيما على طول طائرة الضعف

الطبيعية .هذا ولذلك يقول لي أنه على الرغم من أن "القديسين هللا" تعطي مكانا ً في البرية بعيداً عن سلطة مكافحة المسيح ،وحتى مع ذلك ،مكافحة
المسيح ناجحة في تقسيم القديسين ،وفي نهاية المطا

هزيمة لهم.

لجعلها بيضاء
وبعضهم من التفاهم على تفشل ،في محاولة منهم ،والتصريف ،وإلى جعلها بيضاء ،حتى إلى وقت النهاية :ألنه بعد فترة عين -دانيال
11:35

 ،وبعض منهم من فهم أن تفشل :إذا كنت أفهم ،لديك المعرفة "كلمة هللا" .إذا كان لديك المعرفة حتى اآلن فشلت ،أن كنت قد رفضت
"كلمة هللا" ،حتى ولو كنت تعر

أن تكون الحقيقة .وهذا ينطبق على األشخاص الذين ترد "كلمة" هللا الحقيقية ،بعد رفضها ألنها ال تعطي لهم

الثروة الفورية أو الكنوز إيرثلي .هؤالء الناس هم كل شيء عن تصديق الشخصية بدالً من خدمة للخالق بها .إذا كنت حقاً فهم هللا سو

تعر

أن

كنوز هذه األرض ليست شيئا بالمقارنة مع الوعود التي يقدم هللا لالبرار.
في محاولة منهم ،وتطهير :هذا هو إشارة إلى "محاكمات في محاكم التفتيش" ،وتورتشيرس وجرائم القتل التي قامت بها كنيسة روما،
كل ذلك باسم هللا وكيف الذين قتلوا حتى تعطي من تلك التي كان موثوق ،في تلك التي كان المعرفة ولكنه لم .وبعبارة أخرى ،هي خيانة "القديسين
هللا" البعض من داخل صفوفها.
وجعلها بيضاء :هذه العبارة طريقة أخرى للقول أنها توضع للموت .هللا يستخدم هذه العبارة ،لجعلها بيضاء ،إلظهار أن عندما يموت باسم
هللا-يسوع المسيح ،الخاص بك الموت سو

يكون مؤقتا ً فقط ،و الذنوب الخاصة بك سيتم تطهيرها من أنت ،مما يجعل لك نقية وبيضاء وبال عيب.

حتى إلى وقت النهاية" :وقت النهاية" ،طريقة أخرى للقول في "نهاية األيام" .ما هذا هو القول ،هو أن يكون االضطهاد "القديسين هللا"
باستمرار ،الحق حتى يعود يسوع والشيطان مؤمن بعيداً.
هو سؤال قد ترغب في النظر ،إذا كان سيتم اضطهاد "القديسين هللا" بشكل مستمر ،لماذا لم تكن لك يتعرضون لالضطهاد؟ إذا كنت ال
يتعرضون لالضطهاد ،ثم أنه فقط يقف على السبب في أنه ال يجب أن تكون "سانت هللا" كما حددها يسوع في ما يلي.
أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

ألنه بعد فترة عين :اعتبارا من هذه األحداث التي تنب في الفصل  11من "كتاب دانيال" ،الذي هو التنب بإنشاء مكافحة المسيح ،سو
يظل من سنوات عديدة قبل أن يعود يسوع المسيح.

أن نعلي نفسه
وسنفعل الملك وفقا إلرادته؛ وأنه يجوز نعلي نفسه وتكبير نفسه فوق كل هللا ،ويجوز أن يتكلم أشياء رائعة ضد هللا اآللهة ،وسو تزدهر
حتى يتحقق السخط :ألن ذلك يتحدد يتم .دانيال 11:36

وسنفعل الملك وفقا إلرادته :القيام به طبقا ً إلرادة الخاص بك أن تكون جميع قوية ،لم يكن أحد أقول لكم أنه ال يمكنك أن تفعل هذا أو ذاك.
وهذا يبين لنا أن مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما ستحقق هذه السلطة أن الملك أو األمة ال يمكن أن تقف ضدها.
وقال بنعلي نفسه وتكبير نفسه فوق كل هللا :على مر القرون ،وأنش ت الشيطان كثير من اآللهة الوثنية ،الجميع بعد شيء واحد مشترك،
وحاولوا سحب الناس بعيداً عن العبادة الحقيقية "هللا خلق" بتقديم بعض تلك الجوانب من "اإليمان الحقيقي" أن الناس يجدون جيدة .بهذه الطريقة
الشيطان قادراً على تزوير هللا "اإليمان الحقيقي" مع تمثيل كاذبة منه.
مع إقام ة كنيسة روما كعقيدة مكافحة المسيح ،قد الشيطان هذه تشابه شديد اإليمان الحقيقي ما تجعل من الصعب لغير المتعلمين في الكتاب
المقدس لترى الكذبة منه .بغية إقناع المتشككين في روما للكنيسة ،يقوم بإدارة الحرب ضد جميع األديان األخرى ،و "األديان" الشيطان حتى الوثنية
القديمة من الماضي.
يمكنك معرفة إذا كان الكنيسة لك حضور وفيا لعبادة هللا أم ال من خالل مقارنة تعاليمه مع الوصايا العشر .إذا كان حتى واحدة من
الوصايا العشر ال أيدت وشجعت الكنيسة الخاصة بك ،مثل "يوم السبت اليوم السابع" ،ثم أنها ال كنيسة هللا ولكن الكنيسة لمكافحة المسيح.
 ،وأن يتكلم أشياء رائعة ضد هللا اآللهة :هللا اآللهة إشارة إلى "من خلق هللا" .كلمة "رائعة" يعر

ب نه :رائعة عادية أو جيدة جداً أو

إرضاء .وحقيقة أن أولئك الذين ترجمت هذه الكلمة من العبرية األصلية إلى اإلنكليزية ،تبين لي أن الشيطان كان نفوذ هؤالء الناس والترجمات.
الكلمة العبرية األصلية" ،بأال "،يعر

ب نه :كلمات كبيرة من األشياء المخفية ،األمور صعبة ،صعبة .

كلمة "شو" كما يستخدم ديفينير لكلمة "ب ال" ،مما يعني :أن تظهر أو جعل الظاهر .ولكن كما يتم استخدامه في التعريف فإنه يعني :لجعل
هذا الذي لوال ذلك الظاهر الثابت أو صعوبة في رؤية ،وهو طريقة أخرى لنشر األكاذيب .ما هو رائع أو إرضاء حول التجديف يتحدث المسيح
الدجال أو تقع ضد "كلمة هللا"؟
وسوف تزدهر حتى يتحقق السخط :كلمة "سخط" يعر

ب نه :الغضب الذي يبدو غير عادلة أو غير معقول .السخط ما يدعو هللا

باألكاذيب وتجديف يتحدث بها الشيطان .كلمة هللا هي الحقيقة ،أن الشيطان ،من خالل اكاذيبه ،الناس أسباب لمعرفة "كلمة هللا" كالكذب وكذب
الشيطان كالحقيقة وأن الذي يسبب هللا للسخط.
وهذا أيضا هو تبلغنا أن مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما سوف تزدهر ،على األقل لفترة من الوقت .تعني كلمة "بروسبر" :أن تكون
ناجحة ،أن تزدهر .الفاتيكان ،لدين في جميع أنحاء العالم مع السلطة والنفوذ على كثير من األمم والشعوب ،في أن يذهب كنيسة روما من كونها
دولة مدينة مستقلة صغيرة ،يظهر هذه النبوءة كما قد تتحقق.
ويجري ذلك ألن ذلك يتحدد .وقد قال هللا أن رأس الشيطان سو

تكون كدمات قبل المسيح ،التي أنا تفسر على أنها تعني أن المسيح سيتم

التغلب عليها وهزيمة الشيطان .وقد قال هللا هذا سيحدث ،وما يقول هللا ،الذي يتحدث عن هللا ،هو الحقيقة ،وعلى الرغم من أنه قد يستغرق بعض

الوقت سو

يحدث مثلما يقول هللا أنه سو  .هذه أعاله النبوءات مثال جيد .أعطى هللا هذه النبوءات في مكان ما حوالي  534قبل الميالد أو نحو

 1,050سنوات قبل أن ي توا إلى تمرير كما بينت أنها تفعل في التاريخ.
كلمة هللا بالت كيد ،عندما يمكنك االعتماد على "كلمة هللا" كنت على يقين من أن اإليمان متين ،والوعود التي أعطانا هللا صحيحاً ،وسو
تتحقق في أولئك الذين يضعون ثقتهم في "هللا خلق".

تكبير نفسه قبل كل شيء
ال يجوز أنه يتعلق باهلل والده ،وال رغبة المرأة ،ال نعتبر أية هللا :ألنه يجوز تكبير نفسه قبل كل شيء -دانيال 11:37

ال أنه المراعاة هللا والده :هذا هو مكافحة المسيح أن هللا يتحدث عنها ،فمن هو األب لمكافحة المسيح؟ وثم من هو هللا األب؟ الشيطان هو
األب لمكافحة المسيح ،ولكن الشيطان ال يعبد هللا من أي نوع ،ألن الشيطان يعتبر نفسه هللا .كان هناك وقت عندما الشيطان أعطى العبادة "من خلق
هللا" ،حتى سقط من نعمة .الشيطان لديه تلك التي يمكن أن تسمى اآللهة الشيطان ،وهذا أي وكل من اآللهة الوثنية التي أنش ت الشيطان بغية سحب
الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي.
معرفة هللا أن يتحدث من اعتبارها "هللا الشيطان" غير مؤكد بالنسبة لي .في اآلية أعاله ،تتم طباعة كلمة "هللا" برأس مال "ز" ،والمرة
الوحيدة التي رأس مال يستخدم "ز" عند هللا الذي تحدث عنه هو هللا خلق ،وجميع الدول األخرى التي تسمى اآللهة ولكن ال تعطي مع حالة السفلية
مطبعية أو يمكن أن يكون محاولة من الشيطان إلرباك ،أو يمكن أن يكون هذا هو إشارة إلى "هللا

"ز  ".وهذا يمكن أن يكون خط منضدة ب حر
خلق" مرة واحدة كان "هللا الشيطان".

في العهد القديم ،كلما تم استخدام عبارة "هللا األب" أنها إشارة إلى "خلق هللا"؛ ولذلك ،أنا ذاهب لنفترض أن هذا هو يخبرنا ب ن مكافحة
المسيح سو

تعطي أي اعتبار "هللا خلق" ،الذي ثبت تاريخيا أن يكون صحيحاً.

وال الرغبة للنساء :هذا هو معر

الذي مكافحة المسيح .وهذا يقول لنا أن مكافحة المسيح سو

تسبب تلك التي جزء من الكهنة

والراهبات إلى االمتناع عن ممارسة الجنس .مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما نهى عن الكهنة والراهبات من الدخول في الزواج ،وفي هذا
القانون يجمع الوفاء بهذه النبوءة.
وال تعتبر أية هللا :بهذه الكلمات يجب أن تختتم أعاله مناقشة بش ن الذي كان هللا "هللا الشيطان" ،أنا اآلن أن قبول أنه كان يتحدث عن
"خلق هللا" ،لآلن أنه يتحدث من اآللهة األخرى.
ألنه يجوز تكبير نفسه فوق كل شيء :أنا مت كد من أن لديك ت تي عبر الناس في حياتك حتى المتعجرفة ومليئة ب نفسهم أنهم ال يكاد إشعار
اآلخرين حولهم فيما عدا تلك القلة الذين هم أصدقاء وتلك األخرى التي يحلو لالعتداء أو عذاب .وهذا هو نوع الشخص الذي الشيطان ،والفرق
الوحيد أن الشيطان لديه القدرة على الت ثير على الناس بهم حتى دون معرفة أنها تنعقد .هو في هذا الطريق أن الشيطان يضخم نفسه على اآلخرين،
وكما هو األب حتى هو أيضا مكافحة المسيح.

هللا القوات
ولكن في تركته تكريم هللا القوات :وهللا يعرفه والده غير أنه يجوز الوفاء مع األشياء الذهب والفضة ومع األحجار الكريمة ،ونتمنى-
دانيال 11:38

ولكن في تركته تكريم هللا القوات :كنت غير مت كد ما تعنيه "هللا قوي "،حتى بدأ أنه في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" لمعرفة ما
التعريف للكلمة العبرية األصلية .أن كلمة "الموز" ومن يعر  :مكان محصنة ،حصن ،عقد قوية .
وكان هذا فضول بالنسبة لي في هذا جعلني أدرك أن أعر

من ال ديانة أخرى محصنة نفسها خلف أسوار الحصن كما يفعل كنيسة روما

في ممتلكاتها للفاتيكان .إذا كنت تفكر أن العديد من الكنائس العالمي الجديد وشيدت أكثر مثل الحصون مما كانت أماكن العبادة .أعطت ابدأ التفكير
بشيء من هذا القبيل من قبل ،ولكن مرة أخرى هذه اآلية أعاله هو الكشف عن معر

بخر لمكافحة المسيح.

وهللا ال يعرفه والده بشرف أنه مع األشياء الذهب والفضة ومع األحجار الكريمة ،ونتمنى -لفهم هذا أطلب منكم هذا السؤال ،كيف هللا من
إنشاء األمر علينا عبادته؟ هل يس ل أن نعطي له الذهب أو الفضة أو األحجار الكريمة؟ ال! هللا ال .أوامر هللا أن إطاعة القانون له ،ويعيش ببلدة
األخالق .يتعذر منح أشياء هذه األرض "هللا خلق" نظراً ألنه هو الذي أنش لهم .أنهم ينتمون فعال إلى "من خلق هللا" ،إال أننا نعتقد أن الكرات المعة
من كنوز األرض ملك لنا.

حكم على كثير
وبالتالي ما يفعل في عنابر األكثر قوية مع هللا غريبة ،منهم أنه تقر وزيادة مع المجد :وأنه تسبب لهم بالحكم على كثير ،ويقسم األرض
لكسب -دانيال 11:39

وأنه تسبب لهم بالسيطرة على العديد من" :منهم" الذي تحدث عنه هي المخدوعون وكوكونسبيراتورس من كنيسة روما لمجلس
اللوردات ،النبالء والملوك .
تذكر :ذكرت أن هناك حزمة سرية بين روما للكنيسة والنبالء والملوك في أوروبا؟ هذا أعاله هو النتيجة النهائية على الذهاب إلى
الجامعة مع مكافحة المسيح.
ويقسم األرض لكسب :تم تقسيم األراضي من كل المملكة بين مختلف النبالء واللوردات أخرى أقل .ماذا فعل هذا هو إعطاء كل السلطة
والثروة في األرض ألولئك الذين قدم الوالء لكنيسة روما وينظم جميع اآلخرين على أن تكون هذه المرافق أو عبيدا لألرض.

اإلمبريالية األوروبية
ووقت النهاية يقوم ملك الجنوب دفع إليه :وملك الشمال يجب أن ت تي ضده مثل زوبعة ،مع عربات ،ومع الفرسان ،ومع العديد من السفن؛
وأنه يجوز الدخول في البلدان ،وتجاوز وتمرير أكثر .دانيال 11:40

ووقت النهاية يجوز دفع ملك الجنوب عليه :وقت النهاية طريقة أخرى للقول" ،أوقات النهاية" ،يمكن أن تعني أيضا "في وقت قريب
من نهاية أيام".
تذكر :ووفقا لما علمنا أصالً من "كتاب دانيال" ،يبدأ "من أوقات النهاية" عندما أعلن يوليوس قيصر نفسه الدكتاتور للحياة في أو حوالي
 50قبل الميالد.
ولذلك هذه اآلية يتحدث عن شيء ما يحدث في وقت ما بعد  50قبل الميالد .كما أننا نعلم أن قوة مكافحة المسيح راسخ في الفاتيكان في
سنة  538م الذي يقول لنا أن هذا أعاله اآلية يتحدث عن شيء ما الذي يحدث بعد ذلك التاريخ ،في ذلك ،ملك الجنوب ،معارضة لمكافحة المسيح،
ملك الشمال.

مثل زوبعة
وملك الشمال يجب أن تأتي ضده مثل زوبعة :المس لة قد تكون ردا على سؤال ،نش ما القوة في العالم في وقت ما بعد إنشاء مكافحة
المسيح السلطة في شكل كنيسة روما تشكل خطرا على دين المسيح الدجال الذي سي تي ضدها مثل زوبعة ?
ال أرى هذا كمناقشة بخر الحروب الصليبية .عندما أنش محمد نبي الديانة اإلسالمية ،بدأت بها كقوة عدوانية جداً ،الذي غزا أكثر من
جميع األراضي لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط باستثناء ما تبقى من اإلمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت تسمية نفسها اإلمبراطورية
البيزنطية في فترة زمنية قصيرة جداً.
كما غزا المسلمون أراضي أفريقيا الشمالية المتاخمة للبحر األبيض المتوسط من مصر إلى المغرب وإسبانيا في العصر الحديث بما في
ذلك أجزاء.
مثل هذا فجار توسع يجب أن سببت الخو

في قلوب البابا في روما ،والذي ال شك فيه السبب في أنه دعا "ملوك أوروبا" لبناء الجيوش

والذهاب إلى فلسطين واستعادة السيطرة على مدينة القدس.
وقال أنه يجوز الدخول في البلدان ،وتجاوز ويمر :أرى هذه النبوءة في وقت ال يزال في بلدي في المستقبل وليس في بلدي الماضي.
تذكر :ملك الجنوب في هذا الوقت من التاريخ التي تعطي هذه اآليات نبوة هو الدين اإلسالمي؛ ولذلك ،هذا يقول لنا أن مكافحة المسيح
سترسل األمم الخاضعة لسيطرتها مرة أخرى ضد الدول اإلسالمية ،مثلما فعلت خالل السنوات من الحروب الصليبية.

ملك الشمال
أنه سو يدخل أيضا في األرض المجيدة ،ويجوز أن اإلطاحة بالعديد من البلدان :ولكن هذه يجب الهروب من يده وأدوم حتى ،ومواب
وأركان األطفال آلمون .أنه سو

تمتد المنصوص عليها يده أيضا على البلدان :وال يجوز الهروب من أرض مصر .دانيال 42-11:41

تذكر :ملك الشمال هو مكافحة المسيح ،ومكافحة المسيح يجعل حتى أكثر من مجرد كنيسة روما ،ولكن يشمل جميع تلك األمم في
أوروبا التي أعطت القوت وساهمت في نمو القوة والنفوذ في روما للكنيسة خالل "العصور المظلمة" ،وما زالت تفعل ذلك اليوم أيضا.
وأرى أن هذه اآليات قفزة إلى األمام في وقت من األوقات في الماضي وقت الحروب الصليبية إلى وقت الفتح "اإلمبريالية األوروبية"؛
عندما غزا تلك األمة الكثير من بلدان العالم ،األمم والشعوب المسلمة المدرجة في هذا الفتح.
أنه يدخل أيضا في األرض المجيدة ،ويجوز أن اإلطاحة بالعديد من البلدان :األرض المجيدة هو ذلك الذي يدعو هللا في أرض إسرائيل،
أو أرض الميعاد .مع هجمة األمم األوروبية ببناء اإلمبراطوريات في العالم ،فرنسا وانكلترا كانت األكثر نجاحا في منطقة البحر األبيض المتوسط.
تذكر :هذه اآليات تتحدث عن ملك الشمال ،أو مكافحة المسيح ومحاولته لوقف الدين اإلسالمي من توسيع أي أبعد من ذلك.

يعرف

هذا :مكافحة المسيح يبدأ كدولة صغيرة ،الفاتيكان ،ولكن في الوقت المناسب ويشمل أيضا تلك األمم في أوروبا التي أعطت

مضمون ودعم النمو للسلطة والنفوذ من كنيسة روما .على هذا النحو ،تلك األمم في أوروبا ،على الرغم من أن تشارك في الفتح منفصلة عن إرادة
كنيسة روما ،كانت بنفس الطريقة ،جزءا من مكافحة المسيح وذلك جانبا من جوانب يجري الملك في الشمال كما يشار إليها في هذه اآليات.
أنه يجوز تمتد إيابا يده أيضا على البلدان :وال يجوز الهروب من أرض مصر :يحدد مكافحة المسيح في شكل قهر أمم أوروبا ،الت ثير
وفي كثير من الحاالت السيطرة على األمم مع "الشعوب المسلمة" ،بما في ذلك مصر ،لسنوات عديدة.

الثروة والسلطة على األرض
ولكن له سلطة على الكنوز من الذهب والفضة ،وعلى جميع األشياء الثمينة من مصر :ويكون الليبيون واالثيوبيون في خطواته .دانيال
11:43

مع الغزو األوروبي لمعظم دول العالم ،أنها جلبت جميع ثروات العالم مرة أخرى إلى أوروبا ،بما في ذلك الثروة من مصر وليبيا
وإثيوبيا.

نبوءات الحرب العظمى
ولكن بشري من الشرق والشمال المتاعب له :ولذلك يجب الذهاب إليها مع غضب كبيرة لتدمير ،ولجعل بعيد ًا تماما كثيرة .دانيال 11:44

وأرى أن هذا اآلية بخر قفزة إلى األمام في الوقت المناسب ،إلى الوقت الذي نعيش حاليا.
ولكن بشري من الشرق والشمال المتاعب له :أرى هذه نبوءة من ارتفاع  .I.S.I.Sوالقوة المتزايدة إليران.
ولذلك قال أنه يجب الذهاب إليها مع غضب كبيرة لتدمير :أرى هذه نبوءة األمم من أوروبا والواليات المتحدة الجهود لمكافحته وتدمير
 .I.S.I.Sوإنشاء منطقة عازلة ضد إيران.

الخيم لقصره
وأنه يجوز زراعة الخيم قصره بين البحار في الجبال المقدسة المجيدة؛ حتى اآلن أنه يجب أن ت تي لنهاية له ،وال يجوز مساعدته .دانيال
11:45

 ،وأنه يجوز زراعة الخيم لقصره :هو "الخيمة" أي بناء أو هيكل أن ييسر العبادة .وأنش ت كنيسة روما في هذا العديد من االجتماعات
المسيحية في جميع أنحاء الشرق األوسط.
بين البحار في الجبال المقدسة المجيدة :أعتقد أن هذه العبارة تشير إلى الكنيسة الكاثوليكية الكبيرة التي بنيت في القدس قبل عدة قرون.
الجبل المقدس إشارة إلى مشهد معبد القدس.
بعد أن أتى إلى نهاية له ،وال يجوز مساعدته :هذه الكلمات هي تقول لي ،أنه سو
واسعة من جميع أنحاء العالم ،في نهاية المطا

سو

يكون غزا مكافحة المسيح .رغم كل قوتها وت ثير

تقع مكافحة المسيح.

الكتاب المقدس يقول لنا من هو الذي سيتم إسقاط مكافحة المسيح ،تذكرون حيث يمكنك العثور على هذه النبوءة .سو

تعطيك تلميحاً؛

وهو يقع في "كتاب دانيال".

نهاية األيام
وفي ذلك الوقت يقوم مايكل الوقو  ،األمير العظيم الذي ستانديث لألطفال من خاصتك الناس :وسو يكون هناك وقت للمتاعب ،وأكثر
من أي وقت كان منذ كان هناك أمة حتى في نفس الوقت :وفي ذلك الوقت يسلم خاصتك الناس ،كل واحد االطالع على كتب في الكتاب .دانيال 12:1

األطفال من الناس خاصتك
حيث أن هذه النبوءات يقال أن دانيال ،اإلشارة أن مايكل هو األمير شعب دانيال ،تلك التي نسميها اليهود ،دانيال كان يهودياً ،ولكن كما
بينت لكم من قبل ،وهذا قد ال يكون صحيحاً .وتعريف "ألف طفل من إسرائيل" أي شخص الذين يحتفظ وصايا هللا ويحمل أن يسوع هو هللا في
جسد رجل ولذلك أرى أن مايكل هو األمير أو المالك الحارس لكل أولئك الذين عبادة هللا ك وامر هللا ،والتي نادراً ما فعل اليهود ،ولكن أن دانيال
كان مرقمة في تلك التي قمت بتعريف كاإلسرائيلية أو تلك التي يسوع يعر

"القديسين هلل".

وقت المتاعب
هذه اآلية إشارة إلى "نهاية األيام" ،حيث أنه يشير إلى" ،وسوف يكون هناك وقت للمتاعب ،أكثر من أي وقت كان منذ كان هناك أمة
حتى في نفس الوقت ".وأنا أرى هذه اإلشارة إلى وقت المتاعب فيما يتعلق بنوع ما من مصيبة في العالم ،أما الرجل الصنع أو الطبيعية .واقترح
حدث انقراض من نوع ما.

كل إنسان مكتوب في كتاب
في ذلك الوقت( ،نهاية األيام) ،التي سيتم تسليمها "القديسين هلل" ،ولكن كالتالي جزء من هذه اآلية يظهر ،ليس كل الذين يعتقدون أنهم
"القديسين هللا" سيتم تسليمها ،فقط تلك "كل واحد يجوز االطالع على كتب في الكتاب" .هذا إشارة إلى كتاب الحياة ،وفقط أولئك الذين كتبوا
"شريعة هللا" في قلوبهم ،وأيضا شهادة يسوع المسيح سو

يكون أسمائهم مكتوبة في كتاب الحياة .أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مسيحي أو

يهودي ولكن ال طاعة كلمة هللا أو وصاياه العشر ،أو ال تقبل يسوع هو هللا في جسد رجل ،وليست "القديسين هلل" وذلك ال أسمائهم كتبت في "كتاب
الحياة".

القيامة من بين األموات
 ،والعديد منهم أن يقوم مستيقظا النوم في تراب األرض والبعض للحياة األبدية ،والبعض بالعار واالزدراء األبدي .دانيال 12:2

تلك المشار إليها ،كما "أن النوم في تراب األرض "،هي تلك التي في قبورهم ،و سو يبعث ،وما تعنيه عبارة "يجوز مستيقظا".
"البعض للحياة األبدية "،يشير إلى أولئك الذين يتم تناولها ليسوع في الغيوم( ،االختطا ) ،أثناء "ظهور الثانية للمسيح".
"البعض بالعار واالزدراء األبدي "،ألولئك الذين بسبب الذنوب والعصيان هلل وله القانون ،سو

يبعث ،وال تشير إلى الحياة ،بل إلى

الموت األبدي( ،نار الجحيم).

الحكيم
وهي أن يكون من الحكمة أن ت لق سطوع السماء؛ وهي التي بدورها كثيرة إلى بر كالنجوم لألبد ومن أي وقت مضى .دانيال 12:3

ويشير هللا إلى جميع الذين ت خذ من الوقت والجهد للبحث الدؤوب عن الحقيقة له يكون من الحكمة .فمن هؤالء الناس وجهودهم أن كثيرين
بخرين تظهر الحقيقة ،ويتم حفظ ذلك من "نيران الجحيم".
تذكر" :التعليم يولد المعرفة والمعرفة يولد التفاهم والتفاهم يولد الحكمة .إذا كنت اجتهادا في دراسة الكتاب المقدس ،وقبول "كلمة هللا"،
ثم يمكنك سيتم ترقيم تلك التي يرى هللا الحكيم.

ختم الكتاب
ولكن أنت" ،يا دانيال" ،اخرس الكلمات ،وختم الكتاب ،حتى إلى وقت النهاية :يجوز تشغيل العديد جيئة وذهابا ،وزيادة المعرفة .دانيال
12:4

يقال دانيال عدم إيالء مزيد من النظر إلى هذه الكلمات ،نظراً ألنها مخصصة ألولئك الذين يعيشون في "نهاية األيام" ،و ،أنا مت كد ،حيث
أننا نعيش اليوم.

العبارة" :زيادة المعرفة" افترض أن يكون إشارة إلى انفجار المعرفة وفهم العلوم والطب ،وهو ما حدث على مر السنوات الماضية مائة.
على الرغم من أن هذا النوع من المعرفة في الزيادة المعرفة والفهم لمن هللا وما يطالب منا ،وما يقرب من ال شيء موجود.

كم من الوقت إلى النهاية؟
دانيال  Iثم نظرت ،وها ،هناك وقفت األخرى اثنين ،واحد على هذا الجانب من ضفة النهر ،واألخرى بش ن هذا الجانب من ضفة النهر.
وقال أحد لرجل يلبس الكتان ،الذي كان على مياه النهر" ،كم أنه يجوز لنهاية هذه العجائب؟" دانيال 6-12:5

"الرجل يلبس الكتان "،أفسر كما يجري هللا-يسوع .لفهم هذا كنت بحاجة إلى أن نعود إلى دانيال  -10:5هذه بخرين يطلبون يسوع-هللا كم
أطول قبل أن يجعل الحق في العالم مرة أخرى.

وقت ومرات ونصف
وسمعت رجل يلبس الكتان ،الذي كان على مياه النهر ،وعندما عقد يده اليمنى ويده اليسرى حتى السماء ،واقسمت بواسطته الحي إلى
األبد أن يكون لوقت وأوقات ونصف؛ وعندما يقوم قد أنجزه مبعثر سلطة الشعب الكريم  ،يجب أن تنتهي كل هذه األمور .دانيال 12:7

هللا-يسوع هو جعل نذر في اإلجابة على السؤال ،الذي سيكون هذه المرة من الخراب لألطفال إسرائيل "لوقت واألوقات ،ونصف ".لعلكم
تذكرون هذا يحسب خارجا ً إلى ( 1260سنة حرفية) ،أن مكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" الذين هم "بني إسرائيل" الحقيقي ليس
اليهود أو تلك "دولة إسرائيل".
تذكر :لقد أظهرت أن ليس لديك لتكون نسل دم يعقوب للت هل كتابع إلسرائيل.
أريد أن أشير إلى مالحظة أن جعلت في هذه اآلية ،ويقال لنا أن أنها تعطي الناس هولي ،أفسر ذلك ب نه يعني أن في زمن "المجيء الثاني
المسيح" ،أن تعريف ال شعب الكريم لن اليهود ،كما سيكون من المسيحيين ،لكن الجمع بين كل الذين يحتفظون "وصايا هللا"  ،وعقد أن يسوع هو هللا
في جسد رجل ،وكيف يعر

يسوع "القديسين هلل" ،ولذلك هم "شعب مقدسة" "القديسين هلل".

دانيال هو الخلط مرة أخرى
 ،وسمعت ،ولكن فهمت ال :ثم قلت" ،يا ربي ،ماذا تكون نهاية هذه األمور؟" وقال (المالك) وقال "الذهاب خاصتك الطريقة ،دانيال:
ليقفل الكلمات ومختومة حتى وقت النهاية ".دانيال 9-12:8

دانيال يسمع الكلمات المنطوقة له ،بل أنه ال يفهم ما تعنيه ،حيث يس ل يكون واضحا له.
المالك التي ما فتئت هذه النبوءات لدانيال ،يقول دانيال إلى "قطع شوط خاصتك "،أفسر يعني ،ال إلعطائها مزيدا من التفكير ،لهذه
الكلمات ليست له معرفة وفهم ،ولكن أولئك الذين سيعيشون في "نهاية األيام" .لقد فهم معظم هذه الكلمات ويمكن إعطاء تفسير منطقي من معناها،

يقول لي أننا في "نهاية األيام" ،وكما قد أعطيت شرح وسرد تاريخي أن هذه النبوءات قد ي تي في الواقع إلى الماضي ،يقول لي أننا اآلن في "نهاية
اليوم" و "الثانية مجيء يسوع" ليست بعيدة.

كثير يجب تنقية
العديد من تنقيته ،واألبيض ،وبها حاول؛ ولكن األشرار سنفعل شريرة :ويتعين فهم أي من األشرار؛ ولكن يجب فهم الحكماء .دانيال
12:10

"كثير ما تكون تنقيته "،ويشير إلى أولئك الذين يحبون هللا والحفاظ على وصاياه ،ونعر

أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،ويستشهدون

لهذا االعتقاد.
"بيضاء ،وحاولت "،يشير إلى محاكمات صورية أن القديسين هللا سيتم وضع من خالل خالل نفس الفترة العام  ،1260وثم معلقة ،وقطع
رأس ،أو أحرقت في كفة الميزان ،وأن يكون "باللون األبيض "،أو توضع للموت في النقاء ما تعتقد.
"األشرار "،هو إشارة إلى أولئك الذين هم جزء من كنيسة المسيح الدجال ،الذي تسبب "القديسين هللا" حتى يقتل.
"األشرار ال يجوز فهم  ":ألنهم ال يملكون "كلمة" هللا الحقيقية ،أنهم ال يفهمون اإليمان عرضت من قبل الذين استشهدوا.
"ولكن يجب فهم الحكماء "،بخر من طرق هللا لتقول لنا ،أن أولئك الذين هم من الحكمة أو الذين يعيشون بقوانين بلهة ،سو

نفهم لماذا

هم يقتلون بمكافحة المسيح ،ألنهم الحكمة في "كلمة هللا".

النبوة سنة 1290
ومن وقت التضحية اليومية تتخذ بعيد ًا ،وإعداد رجس أن ماكيث مقفرة ،تكون هناك ألف اثنين مائة وتسعين يوما 1290( ،يوما) -دانيال
12:11

أنا مشوشة فيما يتعلق بهذه اآلية األخيرة .جميع اآليات األخرى التي تشير إلى الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل الحرب على قديسين
هللا ،يشير إلى الوقت ك  1260يوما ،حتى وأنا حائرة لماذا هذه اآلية إضافي  30يوما النبوية في ذلك.
في بخر الدرس ،لقد أعطيت شرح عندما يبدأ مع إنشاء سلطة مكافحة المسيح في ميالدي  538النبوءة سنة  1260وينتهي في العام أن
مكافحة المسيح قد قوتها الضطهاد وقتل "القديسين هللا" في  1798ميالدي اتخذت بعيداً عن ذلك .عندما تقوم بإضافة  30سنة إضافية إلى هذا
التاريخ من عام  1798تحصل  1828ميالدي وقد أظهرت في الدروس األخرى ما يدل على تاريخ  1828إلى هللا.

النبوة سنة 1335
المباركة هو أنه وايتيث ،وي تي ألف ثالث مائة وخمس وثالثين يوما 1335( ،يوما) -دانيال 12:12

الفترة الزمنية األخرى 1335 ،يوما ،الذي يعطي  75إضافية نبوية أيام أو  75سنة حرفية ،مربكة أيضا .عندما تقوم بإضافة  75عاماً إلى
 1798تحصل عام  .1873مرة أخرى ،لقد أعطيت في مناقشة األهمية هذا التاريخ في الدروس األخرى.
بعد بعض التفكير وإعطاء الصالة هلل ،قد فهم هذه اآليات ،ولكن لتظهر لك ما تعنيه سيتطلب أن لدى أوالً أن أقدم لكم شرحا ً متعمقا لعند
العام  1260عهد من اإلرهاب لمكافحة المسيح يبدأ وينتهي .ونحن لم تغط هذا حتى اآلن ،حيث أنني سو

ننتظر حتى نصل إلى ذلك ،لشرح هذه

اآليات اثنين.

الوقوف في الخطوط الجوية التركية الكثير
"لكن اذهب" أنت خاصتك طريقة حتى النهاية تكون :أنت سو يهدأ ،والوقو

في الخطوط الجوية التركية الكثير في نهاية األيام .دانيال

12:13

أن "بقية" هو طريقة غابرييل قول دانيال أنه سو يموت ،وأنه سيتم أحياء ثم إلى "الوقوف في خاصتك الكثير في نهاية األيام"،
وإشارة إلى "ظهور الثانية يسوع" ،وافترض أن الكثير دانيال مع أولئك األطفال اآللهة جنبا إلى جنب مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ،أنه
سيتم أحياء منعزلة الحياة األبدية.
وكان الغرض دانيال "نبي من هللا" سماع كلمات هللا وكتابتها بالنسبة لنا نهاية األيام وفهم .أن دانيال ال يفهم له عالقة بعجزه لننظر إلى
الوراء في التاريخ القديم ،كما يمكن أن نفعله من أجل معرفة وذلك لفهم ما يقول لنا هللا.
كما بينت من قبل ،لقد أعطيت فهم منطقي وقوى لهذه النبوءات ،وجميعهم من "كتاب دانيال" وقد ي تي للماضي ،ولذلك يجب أن نعتقد أننا
اآلن في "نهاية األيام" .هل أنت مستعد ليسوع في العودة؟ يمكن حقا ً تعريف نفسك "القديس من هللا"؟
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