שיעור 18
עלייתו של אנטיכריסט
שבוע שבעים הנבואה
שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על העיר הקדושה שלך ,לסיים את עוונותיהם ,לעשות סוף של חטאים ,ו כדי להפוך הפיוס על העוול ,ו
להביא בצדקת נצח ,ואת לאטום והחזון והנבואה ,ואת כדי למשוח לקודש הקודשים .דניאל 9:24

זוהי אזהרה כי אלוהים נותן לדניאל ,להעביר אחרים בני יעקב ,אשר באותה תקופה עבדים קודם לבבל ,ואז מהפרסים .כמו גם
את אלה ואחרים מפוזרים לארבע רוחות השמיים גם על הדורות הבאים שניים או שלושה.

הפרת חוזה
שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על העיר הקדושה שלך:
זכור :לעם ישראל סירב לשמור על המצוות של אלוהים ,כפי שמתואר בספר הספרים של ירמיהו ויחזקאל ,לכן אלוהים
להסיר את ידו של הגנה מחוץ להם ,מותר בבילון לכבוש אותם ולהשמיד לא רק לעם ישראל ,אלא כדי להשמיד את העיר ירושלים
והמקדש.
עכשיו לאחר שבעים שנה של חיים תחת שלטון זה אנשים זרים ,אלוהים הוא תקווה כי אלו האחרונים שנותרו לראות את
השגיאה של אבותיהם ,מלא לאמץ את מצוות האלוהים .אלוהים יודע ,כי האנשים האלה לא למדו מן השגיאה של אבותיהם ,אז הוא נותן
אזהרה נוספת של מה יקרה לעם ישראל אם היא לא מצליחה לשמור על מצוות האלוהים הפעם.

כדי לסיים את העבירה
כדי לסיים את הפשע מתייחס התלונות אשר אלוהים שהשמיע ב הספרים של ירמיה ויחזקאל .בקיצור ,מלבד כמה מן כל דור,
היהודים לא היה צייתן המילה או המשפט של אלוהים .שבועות שבעים ( :)70אלוהים נתן את הנפטרים של יעקב כמות מסוימת של זמן,
" כדי לסיים את עבירותיהם נגדו ונגד מצוותיו.
"שבעים שבועות,

כדי להפוך לקיצם
כדי להפוך לקיצם ,וכדי להפוך את הפיוס על העוול ,כפי שמפורט ב ספרים של ירמיה ויחזקאל ,ילדים של ג'ייקוב חטאו לא
לשמור את המצוות של אלוהים ,כמו גם הרבה עוולות אחרות .אלוהים נתן להם שבעים שבועות נבואי כדי לסיים את החטאים האלו ולחזור
בתשובה.
הנפטרים של יעקב מקבלים  70שבועות כדי לעצור את עצמנו מלחטוא ,וכדי להפוך פיוס עונם ,המהווה דרך אחרת לומר ,כי
יש להם שבעים שבועות ,כדי לשלוט בעצמם ,אחרת הם יאבדו את האמנה יש להם עם אלוהים .הם הפרה של החוזה ,ואשר להסתכן
בלאבד את האמנה המגדיר אותם כילדיו של אלוהים ,בגלל עבירותיהם נגד תורתו של אלוהים.

להביא בצדקת נצח
" היא :בקפדנות מצוות מוסריות ,תמיד להתנהג על-פי תקנון מוסרי ,מוצדק .אלוהים
ולהביא בצדקת נצחי .ההגדרה של"צדיק
רוצה בכך לעם ישראל לגור הצדק נצח ,זה אומר שאלוהים רוצה העם לחיות לנצח ישר מבחינה מוסרית ,עם האומה כולה ,לא רק כמה.
זוכר :אלוהים הפך כל כך כועסת לעם ישראל ,כי הוא מותרות כי הבבלים צריך להרוס את האומה ,ירושלים ,כמו גם מקדש
האלוהים .שבעים שנה כפי שהוא ניתן ג'רמיה ,הן כמעט למעלה ,בהצעה זו מחילה שגבה דניאל ,אלוהים נותן העם האומה ' הזדמנות
אחרונה נותנים סגידה לאלוהים כפי שאלוהים מצווה.

 70שבועות לא  70שנה
אל תבלבל את הנבואה הזאת של "שבעים שבועות" עם שבעים שנה אלוהים גרם לבני ישראל להיות מפוזרים לארבע רוחות
השמיים כאשר הם נכבשו על ידי בבילון .נבואה זו של  70שבועות הוא נבואת אחרית הימים ולכן כפוף התרגום יום אחד במשך שנה
אחת  ,כפי שעולה על ספר יחזקאל.

 70שנה הנבואה
כפי שאתה זוכר את הספר בירמיה ,שבעים שנה דיבר ,הם הזמן של החזון של דניאל יש ,וזה כמעט בסוף .האימפריה הבבלית
היא הוקמה בשנת  605לפנה ס כאשר הוא כובש ,ישראל ומצרים באותה השנה .זה היה הרגע כי אלוהים אמר ירמיהו שהוא יתן שארית
העם  70שנה לחיות תחת שלטון בבל .כאשר דניאל נתקל החזון הבא הוא בסביבות שנת  538לפנה ס או בערך  67שנה מאוחר יותר ,זה
אומר כי השנה  70הנבואה הוא כמעט בסוף .לכן דניאל הופך את התפילה לאלוהים שניתנו בפסוקים הראשונים של דניאל פרק  .9הוא
מודע לכך  70השנים הם כמעט ,מן המחקר שלו של כתביו של ירמיהו ,הוא מבקש אלוהים הבטיח להביא את בני ישראל אל ארץ יהודה
וירושלים.

שבוע  70הנבואה
זה בגלל תפילה זו שעושה דניאל כי אלוהים מגלה לדניאל ההיסטוריה העתידית של האדם כולו ,לעם ישראל במיוחד . .אשאל
אותך את הקורא ,אתה באמת חושב כי בני ישראל ,אפילו אלה המעטים שנותרו לאחר  70השנים בשבי ,יוכל לעבור שינוי כזה ענק כמו
יהיה צורך לעלות בקנה אחד עם הדרישה של אלוהים ,רק  70שבועות מילוליים ,או מעט יותר מחודשיים? אם כי לא בלתי אפשרי ,אני
מחשיב את זה סביר לדעת את שיא המסלול של העבר מאז הפעם של משה .להבין זאת ,החלטתי לקבוע רק מה אלוהים היה למעשה
אומר ,במיוחד אחרי אלוהים גילה ביום אחד עבור חישוב שנה אחת בשבילי.

 490שנים מילולי
זכור :בנבואה זמן סיום ,יום נבואיים שווה שנה מילולי ,לכן ,שבוע נבואי היה שווה  7ימים נבואיים ,לכן  70שבועות יהיה
שווה  7פעמים  70או  490ימים נבואיים או  490שנים מילולי.
 7ימים בשבוע
 70שבועות בנבואה
 490ימים נבואיים שווה ל 490 -שנים מילולי
לאטום והחזון והנבואה ,לפרש זה כמו משמעות אם לעם ישראל מנקה שלהם לפעול בתוך תקופת שבעים-שבוע 490( ,שנים
מילוליים ),הנבואות את הקצה של דניאל ,להיות חתום ,הוסר .במילים אחרות ,אלוהים יגרום קו הזמן שצוין על-ידי הנבואות כדי לסיים,
וזה לא קרה .אז אתה מבין ,לא רק יכול אלוהים רואה את העתיד ,ורק לאחר מכן יועבר זה אלינו לפני שזה קורה ,אבל פסוק זה אומר לנו
כי אם לעם ישראל חוזר אל האמונה האמיתית של אלוהי היקום 490 ,השנים הקרובות ,ולשמור מצוותיו  ,10הוא לשכתב את
ההיסטוריה .במילים אחרות ,אם היהודים היו נוסעות ישו בזרועות פתוחות ,הודה לו אלוהי היקום ,אלה לאחרית הימים שאנחנו עכשיו
לומד אשר נובא על ידי אלוהים ,לא היה קורה .השבח לאל ,מכוחו.
 .תחשוב על זה ,ישוע כבר הקמנו ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ  2,000שנה .כל המלחמות אשר ארכו מאז לא היה קורה.
ישו מעולם לא היה לילה אל הצלב ,השטן מזמן הוסרו ממנו כדור הארץ והיקום.

כדי למשוח לקודש הקודשים
 Anointהיא להתקין המשיח באופן רשמי ,עם טקס וגם המשיח ,אלוהים בדמות אדם
"
הקדוש ביותר הוא המשיח".
אם בני ישראל אימצו את ישוע כמשיח וימשח אתו בתור מלך ואדון שלהם ,ואז הם הראו את קיום הנבואה שבוע  .70במקום
זאת ,המנהיגים של המקדש והמלך השתדל כדי להרוג את ישו וכדי לחתור תחת מה הטיף ואותן לימד.

עם חושפני של הזמנים וראשיתה ,אנחנו יכולים לקבוע כאשר המשיח הוא ניבא להגיע .זה הנבואה היחיד בתנ ך שבו השנה
בפועל לבואו של המשיח הוא וידועים .גם היום 2600 ,ל  2700שנה מאוחר יותר ,היהודים עדיין לא מבינים זאת ,ולכן הם לא רואים את
ישוע כמשיח.

התאריך החל השנה 490
לכן לדעת ולהבין ,כי ללכת הלאה של המצווה כדי לשחזר וכדי לבנות ירושלים עד משיח הנסיך תהא שבעה שבועות לשבועיים לשישים:
הרחוב יהיה ונבנה מחדש ,ועל הקיר ,אפילו בזמנים התייסר .דניאל 9:25

פסוק זה נותן כמות גדולה של מידע; אני ינסה לשבור את זה למטה לתוך קל הסבר ככל האפשר.

לכן לדעת ולהבין
בשיעורים קודמים יש הצביע איך אלוהים משתמש הצהרות כגון" :למי יש עיניים .תן להם לראות" או "למי יש אוזניים ,תנו
להם לשמוע" ,אך הפעם אלוהים באים ,ואומר לנו" ,יודע" מה אני אומר" ,להבין" .אתה צריך לשבת ,לקחת הודעה על זה ,אלוהים מתנהג
מאוד מפורשת כי מה הוא עומד להראות לנו ,זה חשוב ,חשוב מאוד.

לשחזר ולבנות ירושלים
 .זה בדרך הלאה של המצווה כדי לשחזר וכדי לבנות בירושלים ,זה אלוהים באמת תאריך ספציפי בזמן .השנה כי הפקודה
ניתנת לבנות את העיר ירושלים ,היא באותה השנה את השנה  2300ואת השנה  490נבואות להתחיל.

אשא המשיח
אל המשיח הנסיך תהא שבעה שבועות לשבועיים לשישים .מן השנה כי הסדר ניתנת לבנות את ירושלים ואת בית המקדש את
כניסתו של המשיח ,יהיה החלק הראשון של השבוע שבעים ,הנבואה ( 490השנה) .זה יגיד לנו השנה בה המשיח יגיע בפעם הראשונה.

חישוב  483שנים
מה הכוונה בפסוק לעיל אומר זה כי מתאריך הצו ניתנת לשחזור ירושלים ,לביאתו של המשיח הנסיך יהיה  483שנים מילוליים.
 .את זה שאני לקבוע כדלקמן
" צריך להיות שבור למטה קל לראות מקטעים כך ניתן לקבוע כל קטע
המילים",יהיה שבעה שבועות ,ואת לשישים לשבועיים,
בנפרד.

[שבעה שבועות] [שלושה ציון] [שבועיים].
החלק הראשון כולל [שבעה שבועות] ,אשר שווה ל 49 -ימים נבואיים .זה מחושב כדלקמן 7 ,שבועות פעמים  7ימים בשבוע,
שווה  49יום נבואיים.
המקטע השני נותן את מזהה מספר [ציון  ]3אשר נקבע על-ידי לערך הניתן לפני זה ,אשר במקרה הזה זה שבועות ,אז
 threescoreכפי שהוגדרו על ידי מילון  Encartaשווה  60שבועות ,כל ציון שווה ערך של  20שבועות 20 ,פעמים  3שווה  60שבועות
נבואיים .עשור היא  10שנים; ציון הוא כפול כל עוד עשור או  20שנה.
אנחנו ואז להכפיל  60שבועות  7ימים בשבוע ,אשר נותן לנו  420ימים נבואי.
החלק השלישי נותן לנו [שבועיים] ,אשר שווה פי  7 2או  14ימים נבואי.

הוסיף יחד אתה מקבל:
 49ימים
בנוסף  420ימים
פלוס  14ימים
 483ימים נבואיים או  483שנים מילולית כאשר אתה מאפשר יום אחד במשך שנה אחת.

ניתן לבנות את הרחוב
הרחוב יהיה ונבנה מחדש ,ועל הקיר ,אפילו בזמנים התייסר .מה זה אומר הוא כי הבנייה מחדש של ירושלים החלו אבל שזה
לא יהיה קל ,כי אותם אנשים ,שעברו לאזור שהיה יהודה כאשר היהודים הוכרחו לצאת ידי הבבלים ,לעמוד שיבת היהודים .התנגדות זו
ניתנת לדיון בספר של עזרא ,אסתר.

הוא הטביל את ישוע בן
בפסוק לעיל ,אלוהים נותן תאריך התחלה ספציפית כאשר קו הזמן  70שבועות נבואיים או  490שנים מילולי יתחיל וזה באותה
שנה כי הפקודה לשחזר ולבנות ירושלים ניתנת.
כדאי לשים לב של ההפניה המשיח הנסיך אשר מתייחס לטבילתו של ישוע .יודעים את זה ,עד ישוע הוא הוטבל על ידי יוחנן
המטביל ,ישוע הוא לא המשיח ,הטבילה אשר הופך בשר ודם ישוע המשיח ,לא לידתו כאדם ,לכן אלוהים ,או אלוהים ,או כל אחד
השליחים פעם הוקמה או העלימו את החגיגה של לידתו של ישו .חג הפסחא המצאה של אנטיכריסט ,לא של אלוהים בקרב אנשי עסקים
ותיירים כאחד .מקום בכתבי הקודש שתמצא הוראה או פקודה הם להיות שנצפו .אם לא נאמר על ידי אלוהים אז זה שקר.

אלוהים אמר שהוא ייתן לעם ישראל 490 ,שנים מילולי ולהתחרט על חטאיהם ,לכן זה משאיר  7שנים מילוליים ,אינה מחושבת
עבור באופן האמור לעיל .המשיח יגיע בסוף השנים  ,483השנים הנותרים יכלול השנים שלושה וחצי כי ישוע הלך מאיתנו ,לימד ו אז
בשלוש וחצי השנים הבאות ,יהיה הזמן של ישו לתחייה ,עד לסוף השנים  490כי לאנשים יש הזמן לחזור בתשובה.

סקילתה של סטיבן
 .זה סקילתה של סטיבן בשנת  34לספירה שנותן אישור אלוהים כי לעם ישראל דחתה אותו ,לא הצליחה להשלים איתו ,גם
לאחר ה  70נבואיים שבועות או  490שנים מילוליים.
אל תסלחי הפסוק לעיל באמצעות ההבנה שלנו ,ובכך רכשה לכן לדעת ולהבין ,כי ללכת הלאה של המצווה כדי לשחזר וכדי
לבנות ירושלים בפני הטבילה של המשיח( ,ישוע המשיח) ,תהא  483שנים מילוליים ,ואת משרד של ישוע יהיה במשך  7שנים ,אשר
נותן סך של  490שנים .על-ידי היפוך החישוב כדי לוודא דיוק שלנו שאתה מחלק  490ימים נבואיים על ידי  7ימים בשבוע ,אתה מקבל
 70שבועות.

הפקודה כדי לשחזר את ירושלים
מ  457לפנה ס כאשר ניתנת הפקודה לבנות את בית המקדש ואת העיר ירושלים ,סקילתה של סטיבן  34לספירה ,המרטיר
הנוצרי הראשון הוא מילולי  490שנים או  490ימים נבואיים .אני נחוש תאריכים אלה ההיסטוריה מההיסטוריה שפורסמו הבאים.

עובדות היסטוריות
אם תלך אחורה  34לספירה כאשר סטיבן היה מסומם 490 ,שנים ,מגיעים השנה 457 ,לפנה ס .כדי לוודא את הקו בזמן הזה,
אנחנו רק צריכים לקבוע אם הפקודה כדי לשחזר את העיר ירושלים שאירעה בשנת  457לפנה ס .זה מאומת ב העובדות הבאות מבחינה
היסטורית תימוכין כפי שעולה על פרסומים תנ ך והיסטוריה.

השנה השביעית של ארתחששתא המלך
שם עלה שחלק מהילדים של ישראל ושל הכוהנים ,ואת הלוים ,הזמרים ,ואת הפורטרים ואני את  ,Nethinimsאל ירושלים ,בשנה השביעית
של ארתחששתא המלך .עזרא 7:7

כפי שאתה רואה תקופה מוגדרת או תאריך מוזכר ,השנה השביעית של שלטונו של ארתחששתא המלך .אם אתה עובר
רחוב

לאינטרנט ,לחפש את ההיסטוריה של האימפריה הפרסית ,תמצאו כי מלך זה שלטו שנת  457לפנה ס ,נוכל לקבוע תאריכים 21
המאה .אז זה נותן תמיכה והוכחה כי הפקודה לבנות יכולת התרחשו בשנת  457לפנה ס.

בזמנים קשים
בתנ ך ספר עזרא פרקים  5ו ,6 -מספרת על האירועים שהובילו פקודה זו וההתנגדות שניתנו על ידי אלה שחיו באזור של
ירושלים במהלך שלה מחדש ,אם אתה רוצה לקרוא את זה .אז זה נותן תמיכה ,הרחוב יהיה ונבנה מחדש ,ועל הקיר ,אפילו בזמנים
התייסר.

חורבן בית המקדש השני
לאחר לשבועיים לשישים יהיה המשיח יהיה לחתוך אבל לא לעצמו :העם של הנסיך זה יבוא יהיה להרוס את העיר ואת המקדש; הסוף הימנו
תהא במבול ו עד סוף המלחמה נקבעים  .desolationsדניאל 9:26

ואחרי לשישים לשבועיים המשיח יהיה להיקטע ,בהפניה הזמן הזה ,שבעת השבועות הראשונים חסרים הקודם .זה אומר לנו
כי המשיח יוסרו (חתך) ,לאחר  62שבועות נבואיים ,או  62שבועות כפול  7ימים שווה  434נבואיים ימים או שנים מילולי .434
המשיח יהיה לחתוך ,אבל לא מתחילת הנבואה שבוע  ,70אך לאחר  7הראשון נבואיים שבועות או מילולי  49שנים ,אנו יודעים
זאת מפני הנבואה הזאת משאירה את שבעת השבועות הראשונים .לכן ,כי אנחנו יודעים כי תאריך ההתחלה  457לפנה ס ,התאריך שבו
המשיח ייכרת מתחילה  49שנים מאוחר יותר ,קו זמן זה מתחיל בשנת  408לפנה ס ,אשר השנה זה מחדש של בית המקדש הושלמה .אני
מקבל את זה כאמת ,ולכן לא חקרתי אותו כדי לוודא את התאריך הזה ,אבל אני מעודד מישהו רוצה הוכחה היסטורית זו כדי לבדוק את זה
על עצמם.
זוכר :אלה מי מחפש אותי בחריצות .ימצאו אותי

הגדרת  Threescoreשל שבועיים
בואו נסתכל על זה כפי שעשינו בתקופה הראשונה[ .לשישים] [שבועיים] .זה אומר לי שזה פרק זמן זה מתחיל 7 ,נבואיים
שבועות  49שנים מילולי לאחר הפקודה לבנות את ירושלים ניתנת או  457לפנה ס מינוס שווה ל  49שנה  408לפנה ס ומסתיים באותו
הזמן מסתיימת תקופת  69שבוע נבואיים ,או  27לספירה .אם תנסו לעשות את החישוב בעצמך במסלולינו  27 26לא ,אבל אתה חייב
להרשות השנה  408כמו שיש נכללו השנים  49אז אתה צריך להוסיף שנה במתמטיקה.
" נקודה ,אבל "אחרי" סגור על זה .בשלב זה ,אין לנו פרטים
ניתוק של המשיח ייקח את המקום ,לא בתוך"לשישים לשבועיים
מדויקים כשזה קורה; פרטים אלה ניתנות בפסוק  27לעומת זאת ,החל פסוק זה שמסופר כי זה קורה לפעמים "אחרי" סגירת השבועות
.62
על סמך פסוק  25שאנו מוצאים כי השבועות נבואיים  62לבוא לאחר  7שבועות נבואיים ,אז יש לנו כאן התקדמות של חלקים
שונים של הנבואה כל השבוע .70

יש לנו את  7שבועות נבואיים ,או  49שנים מילוליים ,לבניית בית המקדש והעיר.
אז יש השבועות נבואיים  ,62או  434שנים מילולי ,בין השלמת הבנייה של ירושלים ,טבילתו של ישוע.
ואז נבואיים ,שבוע  7שנים מילוליים ,שזה הזמן של משרד של ישו ,אשר ניתנת בפסוק  .27לכן ,על סמך עובדה זו אנחנו
חייבים להתחשב השבועות נבואיים  62המדוברת של פסוק זה התקופה המדוברת של פסוק  25ומכאן שזה מסתיים באותו זמן ,כלומר 27
לספירה השנה בה הוא הטביל את ישוע .לכן ,המשיח חייב להיקטע מתישהו "לאחר" .AD 27
בשנים מילולי  49קודם ,ייבנה ברחוב ואת הקיר; מאותה הנקודה על המשיח יהיה עוד שנה יותר מילולי  .434ניתן בצורה
הטובה ביותר לוודא זאת אגב הזמן המקורי הוא נתון פסוק [ ,25שבעה שבועות] [ ]Threescoreו[ -שבועיים ].אם תסתכל על זה
ככה ,תראה קודם שבעת השבועות נבואיים או  49שנים מילוליים ,הכביש ואת חומת בית המקדש בנוי .ניתן לוודא זאת באמצעות
מסמכים היסטוריים .בזמנים קשים יש לעשות עם ההתנגדות שגבה מחדש על ידי אלה שחיו באזור במהלך הבנייה מחדש ,אני שוב מפנה
אותך הפרקים בספר של עזרא  5עד  .6אז קיבלנו את לשישים ,או  60נבואיים שבועות ושבועיים נבואיים ,ההופכים  62שבועות
נבואיים ,פי  7ימים בשבוע ,אתה מקבל  434שנה מילוליים ,מה שמביא אותנו טבילתו של ישוע  27לספירה.
על ידי מראה את זה מילולית שנים באותו אופן הראיתי לשבור את מטה בשבועות שהמצב עשוי להיות מבלבל פחות.
[ 49שנים מילולי] [שנה מילולי  ]434שווה [ 483שנים מילולי].
 457לפנה ס כאשר ניתנת הפקודה לבנות ,יש לך קודם הבניין בפועל של הזמן מקדש של  49שנה ,אשר תביא לנו  408לפנה ס,
אז התקופה בין הזמן של הבניין כדי כניסתו של המשיח או עוד שנה  434מה שמביא אותנו אל  27לספירה.
זכור :הנבואה לגבי עם ישראל לחזור בתשובה חטאיו מיועד  70שבועות נבואיים או  490שנים מילולית ,דניאל  .9:24פרק
זמן זה ,דניאל  ,9:25מיועד  69שבועות נבואיים או  483שנים מילוליים .השבוע נבואיים הנותרים מבואר דניאל .9:27

אזהרה ליהודים
הערה כדי יהודים זה קריאת דפים אלה :הנבואות הללו את הופעתו הראשונה של ישו לאימות בהיסטוריה ,לכן ,רק אלוהים יכול
להיות המשיח האמיתי .כדי להמשיך להכחיש את ישוע היא למקם את עצמך בדרך אל כיליון .מאמינים בדבר אלוהים .אלוהים נתן דניאל
הנבואות האלו אז היינו יודעים את האמת שלו; לא תפנה את גבך אלי האמת.

לא לעצמו
אבל לא בשביל עצמו ,מתייחס לעובדה כי ישוע הוא נחתך ,אבל לא על ידי כל דבר שהוא עושה ,אלא על ידי כמה כוח אחר .זה
אנחנו יודעים מן ההיסטוריה ,התנ ך שהשטן דרך שלו השפעה ובקרה של זקני בית מקדש ,גרם שישוע נצלב עזים  3וחצי שנים לתוך
משרדו.

הנסיך זה יבוא
 ,העם של הנסיך זה יבוא ובשלוה ישחית את העיר ואת המקדש .כדי להבין את זה אתה צריך להבין מי הנסיך להיות
המדוברת של .זה לא .אלוהים ,הנסיך של אלוהים ,אלא ,השטן ,הנסיך של כדור הארץ .כאשר הוא נצלב ישו ,הוא עוזב את הארץ ,אז
המחיר זה יבוא ,הוא השטן .אלוהים ברא את העולם ,כל זה שייך לו ,אבל השטן יש הניח לתביעה-הארץ וכל זה על זה ,והוא הכריז
עצמו ,הנסיך של העולם .אלוהים מתייחס גם השטן כמו הנסיך של שקרים .לכן הכוחות של השטן ,אשר הגויים ,או ליתר דיוק הרומאים,
שמדכאים את בית המקדש .אתה צריך לדעת עם זאת ,זה על ידי רצונו של אלוהים אשר נהרס בית המקדש ,כפי שזה היה על ידי רצונו
של אלוהים אשר הבבלים הרסו את המקדש הראשון .אלוהים לא רצה בית המקדש נהרס ,מעולם לא היה יכול.

הסוף עם מבול
 ,הסוף הימנו יהיה עם מבול .זה הכי טוב יכול להיות מובן על ידי פסוק נתון בספר חזון יוחנן.
הנחש (השטן) מגרשת של פיו מים ככל שיטפון אחרי האישה (הכנסייה של  ,)Cristכי הוא עלול לגרום לה להתבצע משם של המבול.
התגלות 12:15

פסוק זה מתייחס לעובדה כי חסידיו של פולחן האל האמיתי הם מעטים ,לעומת האוכלוסייה של הכופרים ,וכי השטן ינסה להציף
אותם עם מבול של אלה לדבוק בבשורה שקרית של השטן ,לכן הולכים לכנסייה שווא של השטן.

פריט גרפי חזותי
אלוהים משתמש הסמליות של המבול בא ושוב מפיו של הנחש ,לחשוף בצורה גרפית המים של המבול הוא למעשה המילים
שנאמרו על ידי השטן ,בבשורה שקרית של השטן ,ומים לא פשוטו כמשמעו .זה יכול להיות מוצג כאמת בהקמה של אנטיכריסט,
(הכנסייה של רומא) ,ועל איך הוא מנסה להרוס את הקדושים של אלוהים דרך שלה שקרים קללות של האלוהים ,על ידי שלה ניסויים
של האינקוויזיציה.

סוף המלחמה
 ,עד סוף המלחמה נקבעים  .desolationsמדוברות של .המלחמה הזו היא המלחמה בין אלוהים לשטן ,אשר כבר משתוללת
מאז אדם וחווה חטאו .פסוק זה הוא נותן נבואת אחרית הימים ,ואת המלחמה הגדולה ,בהתרחשויות הגדולה וכל שאר מלחמות והשעות
של הצרה עד המלחמה הגדולה .בקיצור מה אלוהים אומר לנו הוא מן הזמן של צליבתו של ישו עד מלחמת הגדול והאחרון ,שיהיו שם
תקופה אינסופית של מלחמות וסבל ברחבי העולם.

המלחמה בין אלוהים לשטן
ואמר יהוה אלהים אל הנחש",כי עשית זאת ,אתה אמנות מקולל מעל כל בני הבקר ,ומעל כל החיה של השדה; על הבטן שלך ואזי אתה ללכת,
ואתה אבק ואתם תאכלו כל ימי חייך :ואני אשים הסכסוך בין אותך ואת האישה ,ובין זרעך את הזרע שלה; זה בסדר חבורה ראשך ,אתה .חירבנתי
חבורה עקביו .בראשית 3:14-15

במילים אלה ,אלוהים הכריז מלחמה נגד השטן הופך אדם וחווה נגדו ,מביא חטא לכדור הארץ ,שבו אין חטא היה קיים קודם
לכן .זה עם זו הכרזת מלחמה שעברו כל המלחמות בין גברים בליבה שלהם.

חורבן היהודים
הוא יהיה לאשר את האמנה עם רבים למשך שבוע :באמצע השבוע הוא יגרור את זבח ומנחה את ובלציה לחדול ,ו עבור  overspreadingשל
תועבה הוא אגרום שומם ,אפילו עד לשלמות ואני יהיה מוכרע שפכו על השומם .דניאל 9:27

לאשר את האמנה
 ,הוא יהיה לאשר את האמנה עם רבים למשך שבוע :זה השבוע נבואיים הנותרים שממצה את הנבואה בשבוע שבעים ,אשר
תשתמש ביום אחד במשך שנה אחת יש לך  7שנים מילוליים" .הוא" להיות שמדובר עליו כאן הוא ישו או המשיח ,שהוא ללמד את
הבשורה של אלוהים ,לאשר כי היהודים לנהוג על פי האמנה ,האמנה השנייה ,שיש להם עם אלוהים .ישוע זה יעשה שבוע נבואיים או 7
שנים מילוליים.
אם יש לך ספקות לגבי ההסבר שלי של הפסוקים הקודמים ,הגדרת שבוע נבואיים  ,70או ביום אחד לצורך חישוב שנה אחת ,זה
עכשיו צריך לשכנע אותך נכונות ההערכות שלי .אתה יודע כי משרד של ישוע נמשך  3וחצי שנים לפני שהוא נצלב ,ואז עוד  3וחצי
שנים לאחר תחייתו .זה מעל פסוק מאומתת לאחר מכן ברמת הדיוק שלה שבוע נבואיים או שבע שנים מילוליים .כי פסוק זה אומתה ,אז
ההסבר של האחרים גם מאומתת.

הקורבן כדי להפסיק
 ,באמצע השבוע הוא יגרור את זבח ומנחה את ובלציה לחדול .מהלכת ,מתייחס את אמצע השבועאו  3וחצי שנים לתוך
משרד של ישוע .כי בשלב הביניים הזה ,ההקרבה של חיות בשביל מחילת חטאים ,יגיע לסיומו .עם ההקרבה של ישוע על הצלב ,יש עוד
צורך מחילת החטאים באמצעות הקרבת בעלי חיים ,כי אתה רק צריך להסתכל תורתו של ישו ,וכן מגורים על ידי תורות אלה ,כדי לקבל
מחילה על חטאיך.
המחצית הראשונה של אלה  7שנים מילולי או  3לשנתיים מילוליים ,ישוע מתהלכים בינינו ,ללמד אותנו ,וכך לאשר האמנה ,ואז
הוא להיות דבוק אל הצלב ,אשר היא איך הוא גורם את זבח ומנחה את ובלציה לחדול .את דמו על הצלב ,לקח את חטאינו עליו ,יש עוד
צורך עבור קורבנות ,ובכך הוא גורם להם לחדול ,על ידי מותו.

עבור אלה קריאת דפים אלה ,אשר אינם יהודים ,ולכן לא יכולים להבין מתי ישו הוא ממוסמר לצלב ,בין הצורך לספק הקרבת
בעלי חיים לשם ניקוי החטאים שלכם מגיע אל קיצו .זה כי ישוע (כבש) הוא הקורבן מושלם יותר ,זה לקח את חטאינו על אותו ,כך אנו
יכול להיגאל ב יהוה אלהים .לפני אלוהים ,היה אפשרי של הקורבן של חיות אין גאולה ,רק דרך ישו אנחנו מוצדקות בתקווה הישועה.

יביא שומם
על  overspreadingשל תועבה :חלק זה של פסוק זה מכוון את הילדים של ג'ייקוב ,זה מתייחס ריבוי של חטאים ,שביצעו
לעם ישראל ,כפי שמתואר בספר הספרים של ירמיהו ויחזקאל ,למרות האזהרות של הנביאים" .תועבה" הוא כל מעשה שהוא באופוזיציה
כדי או תוך הפרת החוק או את דבר האלוהים . .עלינו לתת סגידה לאלוהים בדיוק כפי שהוא פקודות ,כל דבר אחר הוא תועבה ,הוד
סגידותך הוא לשווא.
יביא שומם :כדי להיות " ,"Desolateהיא להיות ללא תקווה .התקווה היא להיות נגאלו על ידי אלוהים ,ובכך נתן הישועה.
כאשר נכשלת לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אז אתה ללא תקווה להינצל ,הוד סגידותך הוא לשווא.

אפילו עד ואוספים
" מוגדרת בתור :סוף ,להביא משהו מסקנה מספק ,או הסופית או ההישג של משהו מושלם .זה מתייחס הסופי
המילה"הגשמה
הגשמת האל מטרתו המיועדת עבור איש נתתי את הקול הזה בעבר ,אבל כדי להיות בטוח ,זו כוונתו של אלוהים כדי להחזיר את האדם מן
החטא של אדם ולחיות שוב השלמות הזה אדם והיה ערב לפני שהם חטאו.

השיבה לגן-העדן
 .זה כוונה האל להקים מחדש את גן עדן ,או משהו דומה לזה ...זה יכול להיות כפי שמוצג נכון כאשר אתה מסתכל על התנ ך
עצמו .שני הפרקים הראשונים של התנ ך הם הכל על עולם מושלם ,עם מקום מושלם האדם ,אלוהים מושלם .שני פרקי התנ ך הם הכל
על השבה של השלמות הזו.

רק בישו
" מוגדרת בתור :בודד ,נטולת שמחה ,וללא תקווה ,אשר מתייחס אל כל אשר
 ,שקבע יהיה שפכו על השומם .המילה"מבודד
דוחים את ישוע אובדות אי פעם לדעת הגאולה ואת כל המתנות שאלוהים מבטיח אלה אשר נגאלו .זו מתייחסת חורבן המקדש השני של
העיר ירושלים ,וכן פיזור האוכלוסייה (השומם) פינות רחוקות של האימפריה הרומית ומעבר כפוי .כדי לנסח זאת אחרת ,עם ההקרבה
של ישוע ,באמצעות בעלי חיים כמו קורבן כדי מנקה לך על חטאיך הגיע לקיצו ,רק דרך קבלת של ישוע בגופו של אדם ,את תורתו של
ישו ואלוהים כמו התגשמות של חוקי האל ,יכול אתה אי פעם מקווה מנקה את עצמך החטאים שלכם שוב  ,אם אתה לא מאמין בישוע ,אז
אתה טיפש ,עבור רק בישוע יכול אתה להיגאל.

להשהות לתת שיקול
אני חושב שאנחנו צריכים כל להפסיק לחשוב על מה שאנחנו קראנו כאן .דניאל ,מ 600 -לפנה ס בערך  553לפנה ס ,ידוע
מראש אירועים אלה על המשיח ,את ישוע המשיח ,ואת בניין חורבן בית המקדש השני בירושלים . .זה יותר מ 500-שנה לפני האירועים
מתקיימים .אני שואל אותך ,איך זה יכול להיות? איך זה אפשרי עבור אדם לתת תחזיות כאלה ,עם דיוק מושלם כזה? אדם לא יכול ,רק
אלוהים יכול לעשות את זה .אם אתה לא משוכנע שאלוהים קיים עד עכשיו ,אני לא בטוח שאתה יכול להגיע .למרות זאת ,לקרוא על,
עדיין יש לי תקווה בשבילך.

ישוע הוא המשיח האפשרית היחידה
אתה צריך גם לתת מחשבה זה; "מי אם לא אלוהים מתאימה אלה נבואות של דניאל?" אין אחר ,ולכן ישוע צריך להיות
המשיח ,עבור לא מתאים אחרים אלה תאריכים ספציפיים מאוד מבחינה היסטורית לקביעה .למי לקרוא ,וללמוד ,לכן להבין שהספרים
של הברית החדשה יודע את זה ,רק היהודים לבין כאלה עצלנים מידי כדי ללמוד בתנ ך ,נראה להיות מסונוור על ידי השטן.
זכור :אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה עליך ,אז אתה לא אוהב אלוהי היקום בכלל .אם תדחו את ישו ,בהיותו בן
האלוהים ,אתה דחית הפולחן האמיתי של אלוהים גם כן.

שנת  2300הנבואה

גרף זה סיפק לי לתלמיד של התנ ך ,ויש קו הזמן  2300שנה החל השנה את הפקודה שמסודר ירושלים שוקמו על ידי הפרסים,
( 457לפנה ס).
 2300שנה הוא מעל משכשכים תקופה ,אשר כל הזמן אחרים תקופות ניתנה בספר של דניאל מתאים ,החל בשנת  457לפנה ס
אם תוסיף  2300עד  457לפנה ס ,כאשר ניתנת הפקודה לבנות ,תקבל  1844לספירה.

אם כמוני ששאלת" ,איזה אירוע בעל משמעות קרה בשנת  1844לספירה ",התשובה ניתן למצוא ההסבר הבא של הנבואה היום
 .2300כי כיסינו הרבה מידע מאז הנבואה  2300שנה הוזכר קודם ,אני הולך לעבור בקצרה על פסוקים שוב להביא את הזיכרון שלך
בחזרה לנושא.

הקרן הקטנה וביקרה
 .אחד מהם הגיע ושוב קרן קטנה ,אשר בשעווה העולה נהדר ,לכיוון הדרום ,מזרחה ,לכיוון הקרקע נעימה .דניאל 8:9

 .אחד מהם מתייחס ארבעה בני אדם האימפריות הגדולות ,בבל ,פרס ,יוון ורומי.
נבראו קרן קטנה מתייחס הקרן הקטנה המדוברת של דניאל  7:8או צורר המשיח.
אשר בשעווה העולה נהדר מתייחס סמכותם זה אנטיכריסט תערוכות.
לכיוון הדרום ,וכלפי המזרח מתייחס העיר רומא ,איטליה היא עיר הבירה של הכנסייה הקתולית ,אשר למדנו הוא צורר
המשיח .מנקודה זו ,הכנסייה של רומא מתפשט החוצה את השפעתה מזרחה לתוך האימפריה הרומית המזרחית ,בדרום אפריקה.
וכלפי הקרקע נעימה ,אשר הוא הפניה אל ארץ ישראל או את ארץ ישראל.

חותמת את המארח
ואת זה שעווה נהדר ,אפילו גרמי השמיים; וזה הטלת במורד כמה של המחשב המארח ,הכוכבים לקרקע ,חותמת עליהם .דניאל 8:10

ואת זה שעווה גדול " ,זה" מפנה אל השטן ובגללו אנטיכריסט (הכנסייה של רומא) ו False -הבשורה של השטן אשר עליו
הכנסייה שווא .שעווה גדול מתייחס הכוח וההשפעה שזה מוצגים.
אפילו למחשב המארח של גן עדן הוא הפניה האל ,כמו גם יצורים שמימיים אחרים.
זה הטלת במורד כמה של המחשב המארח ,הכוכבים לקרקע מתייחס הנפילה מתמיד מחסד שיש המלאכים מ בבשורה שקרית
של השטן .אבל זה מתייחס גם מכתבי הקודש של אלוהים על איך השקרים ואת תרמיותיו הטיף על ידי אנטיכריסט ,גורמות לאדם ליפול
מן החסד והחלק לתוך גיהינום גם כן.
 Stampedעליהם זה להראות כיצד ללמד את  stompsצורר המשיח על חוקי האל ,במאמץ שלו כדי להרוס את כל זה הוא של
אלוהים ועל .Worshiped

מוגדל עצמו
 .כן ,הוא מוגדל עצמו אפילו את הנסיך של המחשב המארח ,על ידי אותו הקורבן היומי נלקח ו מקומה של המקלט שלו הושלך .דניאל 8:11

הוא מוגדל עצמו מתייחס משהו הצעתי בעבר .אם השטן היה האדם הוא להיות מאובחנים עם מחלת נפש שנקרא שיגעון גדלות.
וככזה יש לו אגו מנופח ותחושת הערך העצמי גדול הרבה יותר מאשר הוא למעשה עושה ,וזה אומר כי השטן הוא שפיות.
אפילו המלך של המארח אשר מתייחס ישוע בן האלוהים.
על ידו הקורבן היומי נלקח .רבים אשר יש לקרוא פסוק זה מאמין כי "על ידי אותו" מתייחס השטן ,אבל הדבר האחרון דיבר
לפני המילים האלה היא התייחסות לישוע .זה ישוע בגלל ההקרבה שלו על הצלב וכך הקרבה יומיים נלקח ממנו .השטן היה כנראה מעדיף
בית המקדש שלא נהרס .עם ההקרבה של ישו ,ואת העובדה כי האנשים ואת זקני ישראל דחתה ישו ,המטרה של המקדש מולאה עד
לנקודה של טיוח זה מיושן .אם אלוהים לא גרמה כי זה להיהרס ,ואז הייתי ממשיכה קורבנות ,אשר היה תועבה לאלוהים ,הוא בנתינתו
בנו כקורבן.
מקומו של המקלט שלו הושלך .המקדש נמצא המקדש של האל או את בנו ,ישוע .הסיבה שנבנה המקדש הייתה על הגעתו
הצפויה של המשיח ,אשר יש כמוצג יכול להיות רק ישו; אין דרך אחרת זה מסמיך .כי היהודים נדחה ישוע ,המטרה של המקדש אינו
קיים ,אלוהים כל כך ,לא השטן ,ולגרום לו להיות מושמד.

מטיל את האמת
מארח ניתנה לו כנגד הקורבן היומי בשל העבירה ולאחר שזה מטיל את האמת על הקרקע; וזה מתורגל ,שגשגה .דניאל 8:12

 hostהוא צורר המשיח או הכנסייה שווא .תחשוב על זה כמו טפיל .הפונדקאי שלו .הטפיל
" הוא השטן;" "
מארח ניתנה לו ".אותו
יכול לחיות מחוץ המארח שלו .האל הסיר מהשטן היכולת לתקשר מכל סוג דרך פיזית עם העולם בן תמותה .על מנת שיוכל להשפיע על
המוחות של גברים ,הם קודם חייב להיות של אישיות ואופי דומה כשטן .מעבר זה השטן היה צריך איזה סוג של מחשב מארח שיש לך
כוח אמיתי בעולם תמותה .זו הסיבה מדוע השטן גרם להיות הוקמה צורר המשיח .בתוך הכנסייה של רומא ,בדמותו של האפיפיור,
קרדינלים ,השטן יש כוח והשפעה ,ולא רק על אלו עם אישיות דומה לו ,אבל גם .לשטן יש כוח כדי להעניש את אלה שהעניקו אחרת
סגידה לאלוהים כפי ציווה.
נגד הקורבן היומי מתייחס המנהג של היהודים להקריב חיות בשביל הטיהור של חטאיהם .בגלל ההקרבה של ישו ,כמו גם
הדחייה של ישוע על ידי היהודים ,אלוהים לקח את הקורבן היומי ,לכן הוא נגד זה יקרה אי-פעם שוב
בשל עבירה מתייחס חטאי היהודים .המילה "מעידה" מוגדר ,פשע או מעשה זה מפר חוק ,פקודה ,או קוד מוסרי .זה היהודים
 excelכנגד עשרת הדברות .זה בגלל העבירות רציפה של היהודים שאלוהים שלח המשיח במקום הראשון .עם תורתו של ישוע ,הוא חי
בין האל יהודים קיווה כי הם יומרו מחטאיהם ,לאמץ את המילה האמיתית שלו.
" הוא שוב השטן בדרך של אנטיכריסט שלו ,איך השקרים של השטן יש האפיל אלוהים
שזה מטיל את האמת על הקרקע ",זה
של  .במילים אחרות הבשורה הקדושה של אלוהים ,במיוחד ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות הם יימחקו ומושמץ על ידי הכנסייה
של רומא . .זה בדרך זו השטן מנעה אלה אשר מאמינים בבשורה שקרית של השטן ,היותו של אלוהים ,אובדות אל הגאולה על ידי
אלוהים.

 Prosperedמתייחס ההצלחה שהייתה הכנסייה של רומא בהסרת
"
" הפעם מתייחס אנטיכריסט ואת"
שזה מתורגל ,שגשגה".זה
אלוהים של בעולם של גבר

לכמה זמן?
ואז שמעתי קדוש אחד מדבר ,ואמר הקדוש עוד בפני את סנט מסוימים אשר דברתי",כמה זמן יהיה להיות החזון בנוגע הקורבן היומי ,עוונותיהם
של חורבן ,לתת וב המארח כדי להיות הנפוצה תחת כף הרגל?" דניאל 8:13

דניאל רואה שלו קדוש אחד של החזון מדבר עם אחר ,שואל ,כמה זמן דרוש כל זה?

ימים 2300
ויאמר אליי",אלף שלוש מאות ימים; אז האם המקלט לנקות ".דניאל 8:14

בפני אלף שלוש מאות ימים מיתרגם ימים  .2300זה להיות הקצה של עפיי נבואת אחרית הימים ,יום נבואי אחד שווה מילולי
שנה כך הימים נבואיים  2300הופך  2300שנה מילוליים.
ואז יהיה המקדש לנקות .רבים הבנת מילים אלו .המקדש לא יהיה נקי במהלך השנים  2300של הנבואה ,אבל לאחר 2300
שנה הם מעל.
אתה רואה ,את הקצה של הנבואה  2300שנה ,או כפי הראיתי 1844 ,לספירה ,סינגלים את ההתחלה של המשיח ,כמו הכומר
ראש הכנסייה של ישו ,הזן את המשכן בגן עדן ,להתחיל לנקות אותה מכל החטאים.
מבינים את האקט הזה על ידי המשיח ,ללכת בספר ויקרא היו שזה נותן הסבר על חובותיו של הכהן הראש של המשכן . .זה לא
משהו כי על פני כדור הארץ יהיה לנו כל מודעות ,אבל יהיו סימנים המסמלת כי ישוע החלה הטיהור.
הטיהור הוא למעשה האלוהים-ישו שופטת כל שחיו אי פעם .כאשר הוא סיים עם עבודה זו ,הוא למחוק את בגדיו הכהונה ,דון
את לבוש של המלך הכובש .אז זה שהוא יחזור לארץ ב הופעתו השנייה של ישו השאלה היא" ,כמה זמן ייקח המשיח להעביר ביקורת על
כל שחיו אי פעם במונחים .אנחנו בעולם יבינו?" זה לא משהו אלוהים מרחיב על ,אבל אם אתה ללמוד ולהבין את הנבואות סופו של
היום ,אז אתה תדע את הסימנים כדי לחפש אשר חושף בעת חזרתו הוא בהישג יד.
אם אתה לא מבין החשיבות של מעשה זה של ניקוי אתה צריך לקרוא ב"ויקרא איפה זה נותן תיאור של חובותיו של הכהן
הראש ,כמו גם האחריות של כל הכהנים את השירות לאנשים לבוא למשכן .המשכן על פני כדור הארץ היה סמלי של המשכן אמיתי בגן
עדן .בהתחלה המשכן היה נייד ,נבנה בסגנון של אוהל ,אבל אז בית המקדש נבנה משכן קבוע.

גרף קו הזמן הסביר
בגרף ,בה אני להפיק להלן ,תוכל לראות את השנים  490או  70שבועות נבואיים על המשיח ,אז פירוט של  483השנים
הראשונות ,אז פירוט של השבוע האחרון של ישו ,אשר מחולק לשניים כדי לציין את השנים  3.5של משרדו ,ואז  3.5השנים שנותרו
לאחר צליבתו ,המסתיים סקילתה של סטיבן.
למרות אינה מוצגת בגרף הזה ,השנים  1810הנותרים ,הנבואה  2300שנה ,יכלול תקופת השנה  1260כי אנטיכריסט יצטרכו
לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים ,באותה תקופה זה הקדושים של אלוהים תינתן הגנה במדבר .זה צריך לספר לך משהו על כאשר
אנטיכריסט יוקם .אם הנבואה  2300שנה מסתיים בשנת  ,1844ואז ליצור אנטיכריסט לפני אותה שנה ,למעשה 1260 ,שנות אנטיכריסט
יש הרשאה עבור השנים  1810שנותרו לאחר סקילתה של סטיבן.

אנטיכריסט נוסדה ,בעבר שלי
למקרה שלא הבחנת ,תקופת השנה  1260מתרחשת לפני שנת  1844לספירה ,זה אומר כי הזמן של אנטיכריסט מתרחשת
מתישהו אחרי לספירה  34ולפני  1844לספירה ,לא משהו יתרחש בעתיד שלי ,אבל בעבר שלי ,זה עכשיו להיות שנת  2015לספירה או
 171שנים מאוחר יותר .המשך קריאה תוכלו לראות כי אני מגלה השנה אנטיכריסט שהוקם ,השנה בה את יכולתו להפוך את המלחמה על
הקדושים האלוהים מגיע אל קיצו.

באיזו שנה הוטבל ישו?
אם תחסיר  483שנים מילולי מן השנים מילולי  490נתון עבור עם ישראל לקבל את המופע שלה ביחד ,אתה נשאר עם  7שנים
מילולי אחרי הפעם שישו מתחיל משרדו .אנחנו יודעים ישוע נמשך  3וחצי שנים ,לכן זה משאיר  3לשנתיים נוספות לאחר צליבתו של
המשיח לעם ישראל לחזור בתשובה חטאיו .יש לנו תאריך הסיום מובהק .אנחנו יודעים שישוע הוטבל בסתיו של  27לספירה .אנו יודעים
זאת מפני;

עכשיו במהלך השנה החמש-עשרה של שלטונו של הקיסר טיבריוס ,פונטיוס פילאטוס להיות מושל יהודה הורדוס להיות לעירנו ,לעירנו פיליפ
שלו אח של  Ituraeaושל האזור של  Trachonitis, Lysaniasלעירנו  .Abileneלוק 3:1

עם אלה השמות שניתנו ,השנה ניתן לקבוע באמצעות מסמכים היסטוריים .עם המידע הזה ,מחקר ההיסטוריה ,ניתן לקבוע כי
השנה בו הוטבל ישו הוא  27לספירה כפי היום אנחנו שומרים את לוח השנה .האנשים האלה ואת שלטונם שלהם יכול לאמת ממסמכים
היסטוריים; לכן ,פרק הזמן זה שבוע  70יסתיים באביב של שנת  34לספירה או שבע שנים לאחר טבילתו של ישוע.

שלוש  Passoversשל ישו
אנחנו יודעים שישוע הוטבל ב ליפול של  27לספירה ,כי זמן קצר לאחר שהחל את משרדו ,הבחין של פסח אשר יהיה בחודש
מרץ  28המודעה.
הפסח של היהודים היה בהישג יד ו ישוע עלה לירושלים .ג'ון 2:13

אם אינך מודע ,שהפסח היהודי נופל באותו הזמן של השנה כמו חג הפסחא הנוצרי ,או באביב; הפסוק הבא מסביר את זה.
החודש יהיה לכם בתחילת החודשים :יהיה החודש הראשון של השנה לך .אקסודוס 12:2

שימו

לב :בפסוק לעיל ,אלוהים אמר כי החודש הראשון של השנה אינה ינואר ,כפי לנו להתבונן ,אבל החודש שנופל הפסח,

או לצעוד .זו מהווה דוגמה נוספת של מה השטן ניסה לשנות את החוק ואת זמני של אלוהים.
בנימה אישית פה ,שמעתי לאחרונה בחדשות כי היהודים היו חגיגות השנה החדשה שלהם .זה היה בסביבות היום הראשון של
ספטמבר .איך זה יכול להיות ,אלא אם כן היהודים ולא מצייתים האלוהים .בפסוק לעיל ,אלוהים הוא מאוד ספציפי זה באותו החודש
הפסח הוא ציין באותו החודש הם צריכים לצפות כמו החודש הראשון של השנה שלהם .זה אומר לי כי ראש השנה היהודי צריך להיות
שנצפו על הראשון של מרץ ,ספטמבר .כפי שאמרתי עכשיו הרבה פעמים ,אתם מאמינים בדבר אלוהים ולציית המילה שלו או את תסגדו
אלוהי היקום .להיות נגד האלוהים ,לא הופך אותך ילדו של אלוהים ,אבל הצאצא של השטן.

הוא הטביל את ישוע
רוח הקודש ירדה בצורה גופנית כמו יונה עליו ,ואת קול בא מן השמים ,אשר אמר ,הנך בני האהוב; בך אני מרוצה .לוק 3:22

לכן ישוע הוטבל בסתיו של שנת  27לספירה .אנחנו יודעים מן ההיסטוריה משרד של ישוע נמשך  3וחצי שנים ,כאשר הוא
נצלב באביב ,בזמן חג הפסח ,אשר יביא אותנו לשנה  31לספירה.
ליפול  Baptized 27לספירה ,למעיין  28המודעה פסח ,ג'ון  ,2:13שווה ל 0.5 -או לשנתיים.
מן המעיין של  28לספירה ,פסח ,אל המעין  29לספירה פסח ,ג'ון  ,5:1שווה שנה .1.0
מן המעיין  29לספירה ,פסח ,למעיין  30לספירה פסח ,ג'ון  ,6:4שווה שנה .1.0

מן המעיין של  30לספירה ,פסח ,אל המעיין  31לספירה פסח ,ג'ון  ,11:55שווה ל 1.0 -בשנה .סה כ זה את הכל ,ויש לך כמה....
לכן ,עוד  3וחצי שנים חולפות לאחר צליבתו של המשיח ,עם ישראל צריך לחזור בתשובה חטאיו .כמובן ,אנחנו יודעים ,ישראל
אינה.

סטיבן
בשנת  34לספירה משהו קורה ,אשר חותמות הדקר פינאלה בארון הקבורה של העם היהודי .באותה השנה ,בחור צעיר בשם
" לענות על חיובים של חילול השם נגד בית מקדש ,אלוהים ,כי הוא הטיף שישוע הוא
סטיבן מובאת לפני מועצה של זקני"הסנהדרין,
המשיח .זה אתה יכול למצוא במעשי השליחים פרק  .7המשפט שלו נותן הבנה ברורה איך מושחתים ,אתה אלוהים זה הם הבכירים של
בית המקדש .בסופו של דבר ,הם סקלו אותו למוות .סטיבן ובכך הופך הנוצרי הראשון ,למות כקדוש מעונה אשר נעשים ע י זקני בית
המקדש ,מאוד .זה הוכחה כי הם להפריך את ישוע כמשיח האמיתי ,ובכך מסיימת את השבועות נבואיים  70או מילולית שנת  ,490נבואת
דניאל.

נבואות המוביל עד הסוף
לדניאל יש חיזיון נוסף
בשנה השלישית של כורש מלך פרס דבר נחשף בפני דניאל ,ששמו נקרא  ,Belteshazzarוהוא הדבר היה נכון ,אבל הפעם מינה
הייתה ארוכה :והוא הבין את הדבר ,הבנה של החזון .דניאל 10:1

בהנחה דניאל היה סביב  19מתי שאלוהים נתן לו את הידע חלום של המלך נבוכדנצר לגבי הפסל רב מתכת ,אשר היה או על
 603לפני הספירה ,החזון הזה דניאל עומד לספר לנו על מתרחשת על או סביב  534לפנה ס או בערך  69שנים מאוחר יותר .להוסיף 69
 ,19לקבל  ,88וזה אומר דניאל היה  88כבן כאשר הוא מקבל את החזון הזה .בנקודה זו בזמן ,היה  expectanceהחיים הממוצעת בין 35
ל 50-שנים ,אשר להפוך את דניאל אדם באמת עתיקה ליום שלו.
המילים" :הזמן מינה היה ארוך ",מתייחס לעובדה כי הנבואה הזאת תינתן דניאל גבריאל היא נבואה של העתיד הרחוק עד הזמן
של דניאל .אני מציע כי הנבואה הזאת היא של אחרית ו/או אחרית הימים ,מה שמביא אותנו אל הנקודה הזו בזמן שאני בחיים.

דניאל היה באבל
בימים ההם .אני דניאל היה באבל שלושה שבועות מלאים . .אכלתי לחם לא נעימה ,אף אחד לא הגיע בשר או יין בפה ,וגם אני
למשוח את עצמי בכלל thill ,שלושה שבועות שלמים התגשמו .דניאל 10:2-3

דניאל לא אומר לנו למה הוא היה בבוקר ,אבל הוא להיות בת  88הציע לי כי מישהו לו אכפת ,לאחרונה נפטרה בגיל שלו .אני
בטוח כי הוא לצאת חי חברים רבים במהלך השנים...

גבר לבוש פשתן
 ,בארבעת ואני ביום העשרים של החודש הראשון ,כפי שהייתי ע י הצד של הנהר הגדול ,אשר  ;Hiddekelואז הרמתי עיני ,ולא
נראה ,ראו אדם מסוים לבוש פשתן ,חלציו של מי היו  girdedבזהב בסדר של  :Uphazגם גופו היה כמו את הבריל ,ופניו כמו המראה של
ברק  ,עיניו כמו מנורות אש ,את ידיו ואת רגליו כמו צבע הולכנו שולל אחר ,ואת קולו של דבריו כמו קולו של שפע .דניאל 10:4-6

המילים" ,ארבעת ו 20-יום בחודש הראשון ",שווה החודש הראשון של השנה של השנה השלישית של סיירוס שלטונו
הגדולים כמו מלך המלכים של האימפריה הפרסית ,כמצוין לעיל זה היה בסביבות  534לפנה ס כמו לוח השנה הנוכחי שלנו שומר הזמן.
 Hiddekelהנהר אינו ידוע לי .אני צריך להסתכל על מפה של האזור ומצא נהר שעדיין יש לו את השם הזה .כי דניאל מפנה אל
הנהר הזה בתור "הנהר הגדול" ,מציע לי כי השם  Hiddekelעשוי להיות השם הפרסי נהר פרת אשר תמיד מתייחסים כאל הנהר הגדול
ברחבי התנ ך.
 Uphazהוא שמו של אזור זהב מניבי איפשהו במזרח התיכון .
בריל הוא שפנינה היקרה המורכב גבישי המינרלים של בריליום אלומיניום סיליקט ,המתרחשת צורות לבן ,צהוב ,ורוד ,ירוק או
כחול .תיאור זה של האיש שרואה דניאל בחזיון שלו הוא אכן דבר בטבע על כדור הארץ.

קולו של דבריו כמו קולו של שפע הוא תיאור דומה של הקול של אלוהים כפי שהוצגה ב שמות..

רעידת האדמה
אני דניאל לבד ראה את החזון :עבור הגברים שהיו איתי ראיתי לא את החזון; אבל נפל בשם גדול עליהם ,כך הם נמלטו בכדי
להסתיר את עצמם .ולכן נשארתי לבד ,ראה את החזון הגדול הזה ,ואני נשאר אין כוח בי :לפי  comelinessשלי בי הפכה שחיתות ,שכרתי
אין כוח .דניאל 10:7-8

את המילים האלה" ,כי  comelinessשלי הסתובב בתוכי שחיתות ,שכרתי אין כוח ",היא דרך מאוד צבעונית של אומרים
שהוא היה איש זקן .איזה גוף היה שברירי.

בזקן
שמעו אני קולו של דבריו :כאשר שמע את קולו של המילים שלו ,אז הייתי בשינה עמוקה על הפנים שלי ,הפנים שלי לכיוון
האדמה .הביטו ,יד נגע בי ,אשר קבע לי על הברכיים שלי ,על כפות הידיים .דניאל 10-9-10

אני לא בטוח אם דניאל היה בנוק לקרקע בגלל רעידת האדמה ,או אם לחזון הזה הוא רואה את עצמו במצב הזה.

אדם שהיה אהוב מאוד
ויאמר לי O",דניאל ,אדם אהוב מאוד ,מבין את המילים כי לדבר לקריאתי ,והוא עומד ישר :עבור לקריאתי אני עכשיו שלחתי".
כאשר הוא דיבר מילה זו אליי ,עמדתי רועדת .ואז הוא אמר לי",אל תפחד ,דניאל :כי מן היום הראשון אתה להגדיר דע לב להבין כדי לכבול
את עצמך לפני האל ,נשמעו דבריך ,אני באתי לקחת את דבריך ".דניאל 10:11-12

אם אי פעם היית סקרן מה נדרש כדי להיות אהוב על ידי אלוהים ,כמו חזון זה אומר דניאל כי הוא ,זוכר ,דניאל שמר את יום
השבת הלורדים לאורך כל חייו .דניאל לא לוקח את החלק שלו מהשולחן מלכים אבל אוכלת רק אלה מזונות המותרות תחת הבטחתו של
אלוהים .הוא גם אדם ישר ,אמין למלך כל אדם שירת ,לכן ,זה אומר לי כי הוא גם כל הזמן .וצייתי לחוקים לא רק את הדיבר הרביעי,
אבל שכל עשרת הדיברות של אלוהים אם אתה רוצה להיות אהוב על ידי אלוהים ,זוהי דוגמה אתם גם חייבים לחיות על-ידי.

בממלכת פרס
אבל הנסיך של הממלכה הפרסי מהתעמולה לי עשרים ואחד ימים :אבל ,אלוהים ,מייקל ,אחד הנסיכים צ'יף ,באו לעזור לי; ואני
נשארתי שם עם מלכי פרס .דניאל 10:13

פסוק זה הוא דבר מסקרן אותי .בפסוק זה האיש כי דניאל רואה ושומע הוא רומז שהוא ישירות מעורב הכיבוש הפרסי של
האימפריה הבבלית.
כך תוכלו להבין ,דניאל אמר כי זו השנה השלישית של שלטונו של כורש הגדול ,וזה אומר כי למרות העיר בבל נפל הפרסים,
בני מדי ,הם לא כבר כבשו את כל המחוזות של האימפריה הבבלית .כך תוכל לדעת סיירוס הגדול נהרג בקרב מתישהו לפני הכיבוש יהיה
פינאלה ,לכן החזון של דניאלס מתקיים בעוד סיירוס היא עדיין מלך המלכים.

החזון הוא במשך ימים רבים
עכשיו באתי כדי לגרום לך להבין מה יעלה בגורלך אנשיך בימים האחרונים :מעילה החזון הוא במשך ימים רבים .דניאל 10:14

זה מלאך נשלח ע י אלוהים אינה גבריאל .בתחילה שהנחתי כי גבריאל הגיעה שוב לדניאל לתת דניאל הבנה של אירועים אשר
יתקיים עוד יותר העתיד מאשר נבואות אלה כבר למדנו ,אבל דניאל יודע גבריאל ,כעדות בחזיונות בעבר ,הופעת המלאך הזה הוא לא של
גבריאל.

שימו

לב :אם אתם משוכנעים יחזקאל הזה יוצר ביום אחד לשנה אחת בקביעת שהחישובים נבואות קצה של זמן ,סופו של

יום ,אלוהים נותן עוד הוכחה כי היא נכונה בפסוק לעיל.

" כפי שאמרתי
הראשון :מלאך זה אומר דניאל ,כי הנבואות הקרובה ייתן "להבין מה יעלה בגורלך אנשיך בימים האחרונים:
בעבר ,המילים האלה מתייחסים של אחרית או אחרית הימים .זה אומר ,מנקודת המבט של דניאל ,יש פה התייחסות לדברים רחוק בעתיד
שלו.
השני :מלאך זה אומר דניאל" ,עבור עדיין החזון זה ימים רבים ".אני בטוח שלפחות תסכימו ,כי המלאך הזה הוא לא באופן
מילולי ,כי הוא למעשה מתייחס שנים רבות ,לא ימים .בדרך זו אלוהים נותן תמיכה ביום אחד לחישובי שנה אחת.

דניאל בגיל העמידה
 ,כאשר הוא דיבר במילים כגון אליי ,להגדיר את הפנים שלי לכיוון האדמה ,נעשיתי טיפש .הביטו ,אחד כמו  similitudeעל בניו
של גברים נגע השפתיים שלי :ואז לפתוח את הפה ,ויאמר ,אמר לו זה עמד לפני",הו אלי ,לפי חזונו צערי מופעלים עלי ,אני שמרו אין כוח".
דניאל 10:15-16

" יש לעשות עם העובדה כי הוא אדם זקן מאוד ,אולי לא
לא לדעת בוודאות ,אבל לקחת בחשבון כי דניאל הופך להיות"מטומטם
כל כך בריא שיש עדיין עוד חיזיון מאלוהים .החזון הזה מתקיים ,בסביבות  534לפנה ס אשר תגרום דניאל  88כבן ,אשר יהיה עתיקות
ביותר לאותה נקודה בזמן כאשר רוב האנשים מתים על ידי הזמן הם בן  35עד  50שנה.

אחד כזה  similitudeעל בניו של גברים
זה כדי להראות כי זווית זו יש את המראה של יצור אנושי.
" כמו הצהרה על ידי דניאל כי הוא זקן ,חלש ,כמו כזה אינו נחשב חזק מספיק .כדי להיות
אני מחשיב את המשפט"נשמר אין כוח
נתון ראייה נוספת.

משרתו של אלוהים
"בשבילך איך משרת זה אדוני לדבר עם זה אדוני? כי לדידי ,משעשה נשאר אין כוח בי ,וגם אין נשימה נשאר לי" דניאל 10:17

אני מחשיב את פסוק זה תמיכה המחשבה שלי זה דניאל הוא  balkingעל הרעיון של קבלת החזון אחר בגלל בגילו המבוגר.

מחודש מרץ
ואז באה שוב ,נגע לי אחד אוהבים את המראה של אדם ,הוא חיזק אותי דניאל 10:18

אם הביטוי " similitudeבניו של גברים" לא נשמע כמו דניאל תופס את המלאך הזה כאדם ,פסוק זה כדאי כי זה אומר לנו כי
המלאך יש המראה של אדם .

אם הסיבה שדניאל כמעט להיות מוצג חיזיון נוסף הוא כי הוא היה זקן מאוד הוא  ,trueאז פסוק זה מראה כי זה מלאך מחדשת
של דניאל ומרצו פשוט עם נגיעה.

כוח חדש
ואמר",הו ,גבר מאוד אהוב ,אל חשש :ושלום יהיה לקריאתי ,להיות חזק ,כן ,להיות חזק ".כאשר הוא דיבר אליי ,היה חיזקה,
ואמרתי",תן אדוני לדבר; כי אתה  hastחיזקה אותי" דניאל 10:19

זכור :כאשר ישוע נוגע אנשים עלובים או נכה ,כי הם עשויים שלם ,זה נוגע ללב של דניאל ,אני רואה את אותו סוג של כוחות
הריפוי .זה אז עולה לי כי זה לא רק זווית ,אבל אלוהים ,בנו של האלוהים .הבעיה עם מחשבה זו היא כי ישו לא ייוולד לעוד  500שנים,
איך אז יכול להיות ישוע כאשר הוא טרם נולד? אלוהים הראה לי איך זה מתבצע ,אך זה לא בשבילי לחנך אותך בנושא זה .כאשר אתה
מוכן ,אני מאמין ,אלוהים יראה לך גם כן.

כוח האמונה
דניאל מחוזקים עם זה .אני מציע כאשר המלאך הזה נגע דניאל ,כי ניתנה וההזדקנות החדש דניאל ,ובגלל זה ,הוא היה מוכן
ומסוגל לקלוט את החזון .אני יודע כי כוח האמונה יכול לרפא את החולים .בגלל דניאל יש האמונה ,אלוהים באמצעות המלאך הזה נותן
בחזרה דניאל כמות מסוימת של מרץ לשעבר שלו ועל בריאות.

ניבוי עליית יוון
ואז הוא אמר",מנהיגו מה לקריאתי לבוא? עכשיו אני יחזור להילחם עם הנסיך הפרסי ,:כשאני אמות ,הלאו ,נסיך  Greciaיבוא".
דניאל 10:20

פסוק זה הוא שהכי מעניין אותי .המלאך הזה הרגע אמר דניאל כי הוא הולך להילחם נגד הנסיך הפרסי .זה אומר לי כי אלוהים
הוא מעורבים בענייני גברים ,אפילו עד לנקודה של לקיחת הצדדים במלחמות שלהם .אם אתה חושב על זה על ידי לשים את עצמך
במקום של דניאל שכדאי להבין את המשמעות של דבריה של המלאך הזה.
בשלב זה של הזמן 534 ,לפנה ס את הפרסים ואת בני מדי בעיצומו של תהליך כיבוש האימפריה הבבלית 538 ,לפנה ס ,ויש רק
בא לאימפריה שלהם .אז כאשר המלאך הזה אומר דניאל כי הוא הולך להפוך את המלחמה עם מלך האימפריה החדשה הזאת ,כי היוונים
יהיה לידי ,דניאל חייבת להיות מבולבל או לפחות המומות חדשות כאלה .דניאל יש חשד כי היוונים יגיעו האימפריה השלישית ובצבע,
הנבואות הקודמות את ארבעת חלקי הפסל רב מתכת מהחלום של המלך נבוכדנאצר ,אבל אני וילון אשר הוא לא ציפה כי זה עלול לקרות
כל כך מהר ,אם אתה יודע היסטוריה ,אתה תדע .שזה לא יקרה בקרוב ,לא עד  331לפנה ס או עוד  203שנים בעתיד דניאלס.

שימו

לב :פסוק זה גם נותן אימות זה החלק השלישי של פסל מתכת רב והשלישי מארבע הבהמות המגיעות מהים יוון ,אשר

הולך יחד עם מה שהצעתי בדיונים האלה.

אלוהים הוא פעיל בענייני אנושי
תמיד ידעתי כי אלוהים היה פעיל באירועים המעצבות העניינים של מקרה שנתת ההתנגדות לשטן ,אבל זה נותן לנו הוכחה כי
אנחנו לא עומדים לבד נגד כוחות הרשע ,כי אלוהים לא רק נותן סיוע פסיבי אבל התמיכה נוקט.
זוכר :הנבואות האלו אינם רק של ארבע אימפריות אנושית נהדרת ,אבל אומר של ההשפעה הגוברת כי השטן משיגה במשך
מאות שנים .כי אלוהים יכול לראות אל העתיד ,שהוא יודע כי הפרסים נופלים טרף התמריצים וגמיש של תרמיות; והשקרים של השטן
מסיבה זו אלוהים יתחיל את התהליך של הבאת עוד הלאה האימפריה כדי להחליף את האימפריה הפרסית עם.

מחשבה חופשית ורעיונות
 ,אבל תגלה שהשמן הריני אשר הוא ציין את הפסוקים של אמת :יש כאלו ואלוהית איתי את הדברים האלה ,אבל מייקל הנסיך
שלך .דניאל 10:21

זהו פסוק אחר גורם סיקרנת אותי .פסוק זה הוא רומז כי היא עומדת להראות לדניאל ,דרכו אלינו ,משהו שנכתב את כתבי
הקודש של האמת( ,התנ ך) כי רק הוא ומייקל לשקול נכון להראות לנו .פסוק זה עולה לי ,כי המלאך הזה עלול .להיות התערבות
בסמכותו להראות לנו החזון הבא ,או שאלוהים אישר פעולה ,אבל אחרים של בני אלוהים מתנגדים כדי מראה בכך; עושה את זה פסוק
סקרנות בוודאות.
אם זה אכן המצב ,זה נפתח עולם שלם של אפשרויות כיצד שם להתקיים בגן עדן שונות של השקפות בין המלאכים .זה אז עולה
לי כחברים בקהילה של גן עדן ,שיש להם רצון חופשי ,כי השופט הסופי הוא אלוהים ,אבל יש להם סמכות שומעים את קולם ולתת דעות
שונות .שחייתי את חיי בעולם שבו אני יכול קול דעתי האישית ללא חשש לנקמה ,נותן לי שמחה על הידיעה כי האדם שאני ימצא בגן
עדן ,משהו בחיים שאני מחזיק הקרוב ,יקירה לליבי.
כל מה שראיתי האישיות של השטן .הוא דיקטטור שיעשה נסיונות לכפות שלו באחרים ,מי היא מדכאת מחשבות חינם ,דיון
חופשי ופתוח ,ואילו זה לעיל פסוק מראה לי כי אלוהים מאפשר חינם למרות ומעודדת דיונים חופשי ופתוח של נושאים בכל.
אם תסתכל סביבך היום ,תראה שאני בטוח כי הליברליזם ואלה לקדם אותה לנסות להשתיק כל מי שמדבר נגד זה . .זה מה
תקינות פוליטית כל העניין .אם אתה מצח לנצח אנשים לתוך מסכים עם מסוים מנקודת מבט ולקחת רק בפעילות אלימה נגד מי דיבר על
נקודת מבט נוספת ,ואז ניתן לראות כי הליברליזם היא דרך של השטן ,לא של אלוהים.

פרס תומך אלוהים
גם אני בשנה הראשונה של דריווש המדי ,אפילו אני ,עמד כדי לאשר וכדי לחזק אותו .דניאל 11:1

פסוק זה הוא אומר לי את זה בשנה הראשונה של שלטונו של דריווש המדי ,כי המלאך הזה מדבר דניאל ,דרך אותו אלוהים ,נתן
תמיכה האימפריה הפרסית או הפחות זה אחד המלך .כפי שיש שציינתי קודם ,דריווש המדי הוא לא המלך הגדול שליט האימפריה
הפרסית כולו ,אבל מלך השימוש במשרדים ,מנהל המחוז של בבל ,אשר גם כך שטח עצום ,שהופך דריווש מלך אדיר בדיוק אותו הדבר.
בזה אני יכול לטעות ,כי להבנתי מן הידע שלי בשבוע של ההיסטוריה הזה דריוס המדי היה חבר של בן דוד סיירוס הפרסי ,וזה
היה שני אלה שהביא יחד על האיחוד של הפרסים ,לסוריה ,אשר לאחר מכן יצא ,כבש את בבל .עם מותו של כורש ,זה היה דריווש המדי
המעתיקים האח של מלך המלכים.

המלך אחשוורוש מלך פרס
 ,עכשיו תגלה לי שהשמן לך האמת .הביטו ,שם יעמוד על עוד שלושה מלכים בפרס; הרביעי יהיה עשיר יותר רחוק מכולם :ועל -
ידי כוחו דרך שלו העושר הוא יהיה לעורר כל נגד ממלכת  .Greciaדניאל 11:2

אני מאמין הפסוק הנ ל מדבר על המלך קסרקסס אני ,שחיו בשנים  520לפנה ס עד  465לפנה ס .כי המלך הרביעי בשורה או
הרביעי של כח ,ינסה להפוך את המלחמה עם היוונים .אני מציע כי פסוק זה מדבר אותו המלך הפרסי שהביא על הקרב שבו הספרטני
 300של מעכב את הצבא הפרסי מסיבית בבית של קרב תרמופילאי בשנת  480לפנה ס.

אלכסנדר הגדול
 ,מלך אדיר יהיה לעמוד ,נשלוט עם שליטה מעולה ,וכך גם בהתאם לצוואה שלו .דניאל 11:3

פסוקים אלה שני אומר לי ,שזה בגלל הפלישה הפרסית של יוון על ידי המלך קסרקסס 480 ,לפנה ס כי מלך חזק של היוונים
יעמוד מול הפרסים ,ינצח במלחמה .אני משוכנע כי פסוק זה מתייחס אלכסנדר הגדול .
בשל הניסיונות של הפרסים לפלוש ולכבוש את יוון ,זה גורם היוונים לעמוד בניגוד הפרסים ,וזה על ידי למעשיך זה אחד כגון
אלכסנדר הגדול יעלו .אני מרגיש כי הפסוק הבא תומך זה כמו להיות אלכסנדר הגדול בשנת  331לפנה ס או  149שנים מאוחר יותר
בהיסטוריה.
מלאך זה מראה דניאל אירועים אשר לא יתקיים במשך שנים רבות העתיד ,כפי ההיסטוריה מוכיחה ,הם כולם באים להעביר תוך
כדי ניבא על ידי אלוהים באמצעות המלאך הזה.

הממלכה מחולקת לכיוון ארבע הרוחות
 ,כאשר הוא( ,אלכסנדר) ,יעמוד ,הממלכה שלו יהיה שבור ,יחולקו לקראת ארבע רוחות השמים; לא לדורות הבאים שלו ,ולא על
פי ושליטתו שלט :על הממלכה שלו יהיה יקטפו ,אפילו עבור אלה ופארקר .דניאל 11:4

כפי שאתה יכול לראות ישנם רמזים בפסוק זה התומכים את ההנחה כי הפסוק הקודם וזה מדברים של אלכסנדר הגדול.
" הוא כפי שאנחנו הוכחו בעבר ,כי כאשר אלכסנדר בשיא כוחו הוא ימות ,האימפריה שלו
הביטוי"הממלכה שלו יהיה שבור
".
התפצלו בין ארבע את .הגנרלים שלו ,אשר מאומתת בספרי",ואני יחולקו לקראת  4רוחות השמים
הביטוי",לא לדורות הבאים שלו ,ולא על פי ושליטתו אשר שלט ,יש גם התייחסות נוספת אלכסנדר ,איך הגנרלים שלו ארבע
חילקו את האימפריה שלו ביניהם ,אשר אנחנו הוצגו בעבר .להיות של הדורות הבאים שלו להפנות לה יורש ,אשר אנחנו יודעים
שאלכסנדר מעולם ,ולכן זה לא בשביל הדורות הבאים שלו ,אבל לאחרים שיורשים את האימפריה של אלכסנדר.

תלמי מלכי הדרום
 ,מלך הדרום יהיה חזק ,ואחד שלו נסיכים; הוא יהיה חזק מעליו ,ויש דומיניון; ושליטתו תהא מדינת חסות נהדר .דניאל 11:5

אני משוכנע שזה הפניה הראשון והשני תלמי מלכים של מצרים ,כפי שאנו מכירים מן ההיסטוריה היו חזקים מאוד ,אבל זה עוד
יותר היא על-ידי אלה שני מלכים כי השפעתה של התרבות היוונית היה כוח כזה על פני שאר העמים של הים התיכון.

סוף שנה
בסוף שנה הם האם להצטרף עצמם יחד; עבור בת המלך הדרום יבוא של מלך הצפון לעשות הסכם :אבל היא עוד לא ישמרו על
הכוח של הזרוע; גם הוא יעמוד גם זרועו :אבל היא יינתן למעלה ,והם שהביאו אותה ,והוא זה הוליד אותה  ,והוא זה חיזק אותה בימים אלה.
דניאל 11:6

" החלק הראשון של פסוק זה יש לי מהוסס של המשמעות שלה ,מאז תחילת המחקר החרוץ של התנ ך ב,2007 -
ו .בסוף שנה.
הייתי סבור מן המחקר שלי ומן מה אחרים דרך החיים שלי .הייתה מספרת לי ,המתחיל את הקצה של השנים או ההתחלה והסיום ,השנה
שבה ישוע הוא ממוסמר לצלב; פסוק זה עם זאת מראה אחרת פסוק זה אומר לנו בזמנו של קליאופטרה ,יוליוס קיסר ,מארק אנתוני ,שזה
כבר ההתחלה והסיום.

קליאופטרה פילופטור השביעי
קליאופטרה חיו בין  69לפנה ס ועד התאבדות בשנת  30לפנה"ס .כפי שאתם רואים שזה יהיה ב 30 -השנים הפחות לפני לידתו
של ישוע ,בסביבות  60שנה לפני הוא נצלב .זה אומר לי כי את ההנחה של מתי מתחיל של אחרית הייתה בטעות.

מסיבה זו מעל פסוק אני עכשיו מניח כי לאחרית הימים ,כפי שהוצגה בתנ ך ,מתחיל עם הקמתה של יוליוס קיסר של מה הופך
להיות האימפריה הרומית .עד הזמן יוליוס קיסר המיוצרת דיקטטור לכל החיים ,רומא הייתה רפובליקה ,אבל בגלל סיזר ,המאמצים של
אוגוסטוס האחיין שלו הם לשנות הממשלה ,מן המביאים של הרפובליקה לתוך של הממשלה הקיסרית ,ועם זה על האימפריה הרומית.
עכשיו אני יכול לראות איך זה זה שנותן השטן כזו יכולת השפעה על שליטי האימפריה הרומית ולאחר דרך אותם האנשים ,אשר
יש אפשרות למה שאלוהים מחשיב את תחילת הסוף של הפעמים ,זה הצבע בהיסטוריה אלא יותר כאשר ישוע הוא ממוסמר לצלב.
כרפובליקה ,היו רבים החלטות מוכתבים מה הלך לכיוון רומא ,הם היו הסנאטורים .עם כל כך הרבה ,זה יהיה קשה לשטן יש
השפעה די כדי להשיג כל דבר שהוא רצוי .כאשר הממשלה הופכת של הממשלה הקיסרית ,עם האדם היחיד הקיסר ,החזקת כוח מוחלט,
יכולת שליטה הופך הרבה יותר קל עבור השטן.
אזהרה על תושבי ארצות הברית איך המשרד של הנשיא ,במהירות הופך לזו של עמדה הקיסרי ,יותר מאשר הנשיא אחראי בפני
העם.

הם להצטרך את עצמם ביחד
" הוא הפניה אל איך האימפריות הגדולות שני ,היווני כמו מיוצג על ידי שלה שריד אחרון
הביטוי",הם להצטרך את עצמם ביחד,
של כוח במצרים של תלמי ,והכוח הקרובה של האימפריה הרומית ,מצורפות לאימפריה אחת.
את זוכרת איך אני העירו מוקדם יותר על הדרך שבה נראה האל היווני ,האימפריות הרומית כהמשך של אותו מאחד לשני ,פסוק
זה ואז עשוי להסביר למה אלוהים רואה אלה שתי האימפריות בדרך הזאת.

בת המלך הדרום
" לפרש קליאופטרה מצרים .היסטוריה זו אומר לנו שהלכה יוליוס קיסר ,שהיה בזמנו
המילים",בתו של המלך של הדרום,
הדיקטטור של רומא ,אשר מסתכם אותו הדבר כמו מלך או קיסר .מטרתה של הולך סיזר היתה הסכם איתו שישמרו מצרים מדינה
עצמאית ,כבת בריתה של רומא ,ולא פרובינציה כבושה של האימפריה הרומית.

אך היא לא לשמור את הכוח של הזרוע
למרות שהם מתחתנים תחת החוק המצרי",אבל היא עוד לא ישמרו על הכוח של הזרוע ",אומר לנו ,כמו היסטוריה יוכל
לאמת ,כאשר הקיסר נרצח",יהיה גם הוא לעמוד ,וגם לא את היד שלו ",כבר אין לה זכות בכוח הזרוע שלו ,או את הכוח של מעמדו
בתור דיקטטור לכל החיים לתמוך בה.

 .אבל היא יינתן.
" לא ימשיך הרבה זמן אחרי.
קליאופטרה ,מארץ מצרים ,",אבל היא יינתן למעלה ,והם שהביאו אותה ,והוא זה הוליד אותה,

למרות מארק אנתוני " ,הוא זה חיזק אותה בזמנים אלה ",יושמד
כל זה רק הצעתי על המשמעות של פרק  11:6הוא השערה . .אבל זה נשמע ממש כמו קליאופטרה ,ואני בטוחה שהיא; אני עדיין
מחשיב את זה השערה .אולי אחד מכם קורא את המילים האלה ידע גדול יותר של ההיסטוריה מאשר לעשות ואני יכול לתת אימות סברה
זו ,או חוות דעת אחרת כולנו יחד .אלוהים רוצה כי אנחנו חושבים לעצמנו ,אז אני ממליץ לך ללמוד ולחקור אירועים אלה כך תדע
אלוהים של.

מתוך ענף של שורשים
אבל סניף של שורשים אחד יעמוד האחוזה שלו ,אשר יבוא עם צבא ,ייכנס לתוך המבצר של מלך הצפון ,ואני אטפל בבני נגדם,
הקובעת :ואני גם ישא שבויים למצרים האלים שלהם ,עם כלי שלהם ,של כסף ושל זהב; הוא ימשיך עוד שנים מאשר מלך הצפון .דניאל
11:7-8

 Aהענף השורשים שלה להציע לי ,המשמעות של שליטי תלמי במצרים .עם זאת הבנתי כי ברגע קליאופטרה מתאבד ,זה הסוף
של קו דם תלמי במצרים .יש אפשרות אחרת עם זאת .לפעמים אלוהים ייתן סקירה כללית של אירוע היסטורי ,אז ב עוקבות פסוקים
לחזור ולספר האירוע בפירוט רב יותר .אני מאמין שזה יהיה אירוע כזה.
 Aהענף השורשים שלה לא אומר כאלה שבאים אחרי קליאופטרה ,אבל שורשי המילה מתייחסת לאלה שבאו בעבר.
קליאופטרה ,פסוק זה לכן הוא אומר של אירועים להוביל קליאופטרה ,או קפיצה אחורה בזמן.
אחד עומד האחוזה שלו ,עולה כי לאחר המקורי תלמי מלך מצרים ,מי שהיה אחד הגנרלים ארבע של אלכסנדר ,אחד משורת
שלו בדם לקום כמו מלך חזק של מצרים .הרעיון הזה לא לשבת עם הידע שלי על נקודה בהיסטוריה של אז עשיתי קצת מחקר ,כעת אני
מאמין .כי זה מעל פסוק נותן על תלמי המקורי ועל מאמציו שביסס לעצמו מעמד של מלך מצרים ,ואת המלחמה כי הוא מעורב עם הסרגל
של ערים יווניות ,אשר היה עוצר תחת אלכסנדר  Perdiccas .Perdiccasלא היה מוכן כי האימפריה שנוצרו על-ידי אלכסנדר ניתן
לחלק הגנרלים ארבע ויצא למלחמה עם תלמי להתאחד מצרים עם יוון האו ם הכלל ' Perdiccasשלו כממשיכו של אלכסנדר.
אשר יבוא עם צבא :מרמז כי המלך תלמי המצרי חזקה ,להקים צבא ,לעסוק במלחמה.
האם להיכנס לתוך המבצר של מלך הצפון :בעיצומה של האימפריה היוונית ,שליטי את מלך מצרים ויוון יש תחרות כלכלית
ותרבותית חזקה ביניהם . .זה רוב עקב העושר גדל כוחה של מצרים בעיר אלכסנדריה ,אשר גדל לתוך עיר מאוד המסחר והתרבות השני
רק אולי לאתונה.
כמו שאני מציע כי פסוק זה הוא למעשה דיון של תלמי מלך מצרים המקורי ,וכן  ,Perdiccasחבר הנהלה של יוון ,ולכן ראיתי
את זה בתור המציין כי תלמי לוקח צבא כדי לפלוש יוון במאמציו דו  Perdiccasמתפקידו של כוח.
ואני אטפל בבני נגדם ,הקובעת :זה חלק מההיסטוריה ערי יוון איבד את העמדות שלהם כפי המרכזים כלכלי ותרבותי של הים
התיכון אלכסנדריה במצרים ,אחת הסיבות לירידה זו אינה משרתת המלחמה מלכי יוון ואת מלכי מצרים שנלחמו אחד נגד השני.

בקרב בין תלמי  ,Perdiccasאשר תלמי מנצחת ,כי הוא ינצח  ,Perdiccasוכי  'Perdiccasהגנרלים רצח הוא שייך לאחר קרב
מכריע מאוד אחד כי הם מאבדים את תלמי
 ,הוא ימשיך עוד שנים מאשר מלך הצפון .זה נכון כי רומא הגיע ואז סיפחה את יוון לאימפריה שלו גדל ,מצרים הושיט כמו
מדינה עצמאית במשך שנים רבות לאחר מכן ,ואילו הערים ביוון כל נפל השלטון הרומי בשנת  168לפנה ס או כמאה שנה לפני יוליוס
קיסר הוא דיקטטור לכל החיים.
זה גם נכון כי תלמי שחי שנים רבות לאחר  Perdiccasנרצח ,בזמן החיים שלו כמלך מצרים יוצר שלה בעיר אלכסנדריה
ומצרים כמרכז כלכלי ותרבותי של העולם במשך שנים רבות לאחר מותו.

שושלת תלמי הקימה
מלך הדרום יבוא לתוך ממלכתו ,נחזור אל ארץ משלו .דניאל 11:9

המילים" ,יבוא לממלכה שלו ",מתייחסים הקמת הממלכה שלו .עד  Perdiccasהוא מובס ,מלכות תלמי במצרים היה המדובר,
אך עם מותו של  ,Perdiccasמלכות תלמי הוא סמוך ובטוח ,פני השטח למוצק.

בניו של יוון
אבל הבנים שלו יהיה להיות עכורה ,ולהרכיב עוד המון כוחות נהדר :אחד תעשה בהחלט הגיע ,ואת גלישה ,עוברים דרך :ואז הוא
חוזר וננער ,אפילו למבצר שלו .דניאל 11:10

אבל הבנים שלו ,אני רואה אשר מתייחס לבניו של מלך הצפון ,אבל לא בניו של  Perdiccasאלא לבניו של המלכים היוונית
המופיעות לאחר  .Perdiccasכפי שציינתי בעבר ,אלוהים רואה האימפריה היוונית לבין האימפריה הרומית כהמשך של האימפריה אותו.
 .זה עם זה בראש כי אני רואה את הפניה זו לבניו של הצפון להיות הפניה לרומא ולא לאחד של מלכים רבים של יוון אחרי התבוסה של
...Perdiccas
לכן ,מה אומר הפסוק לעיל היא כי "הבנים" או רומא להרכיב מספר רב של כוחות נהדר .אני רואה את זה כמו החלת הן יוליוס
קיסר ,כמו גם את גנרל מארק אנתוני.
"אחד יהיה בהחלט הגיע ,ואת גלישה ,לעבור דרך ",אני רואה את זה בתור כאשר יוליוס קיסר מגיע למצרים ,הוא מגיע
לכבוש ,אך הוא שוכנע על ידי קליאופטרה פשוט שבמהלכו את מעמדה בתור מלכת מצרים כנגד אחיה ויועציו ,ועושה ובכך להפוך אותה
ברית הרומי ,אשר הוא איזה קיסר.
ואז הוא חוזר להיות אחר ,אפילו למבצר שלו ,אני רואה את זה כהפניה לעמודה קיסר יחזור לרומא עם קליאופטרה כאשתו כי
מנהיגי רומא והאנשים חולק את הברית שלו עם מלכת מצרים ואת נישואיו כאשר היה נשוי לאישה הרומית .הסכסוך הזה מוביל רבים,
כולל חברו הטוב ,ברוטוס ,למרוד נגד הדיקטטורה של קיסר גדל עד כדי כך .שהם שהתנקשו בו.

מארק אנתוני
 ,מלך הדרום יזיזו עם חימה ,האם מהמחבוא ו להילחם איתו ,אפילו עם מלך הצפון :הוא יהיה שנקבעו שפע גדול; אבל ריבוי יינתן
לתוך ידו .דניאל 11:11

בהיסטוריה ,כאשר נרצח יוליוס קיסר ,שלו גנרל מארק אנתוני והן אחיינו ,אוקטביאן ,משלבים כוחות כדי לנקום על אלה שהרגו
את קיסר .ברגע אלה ששיגרו ,מארק אנתוני הוא שולל ע י קליאופטרה ו יחד ניסיון להשתלט על רומא ולהקים אימפריה מצרית.
מארק אנתוני ולכן הוא "מלך הדרום ",נתון זה לעיל פסוק ,כמו שהוא יחד עם קליאופטרה מועברים כדי לנסות לעקוף את
רומא .במא מץ שלהם כדי להשיג את זה ,המלכה קלאופטרה דרך עושרה ענק כמו מלכת מצרים ,תקים צבא אדיר עם חיל הים ויצאו
לקחת חזקה על יוון בשלב הראשון שלהם כדי כיבוש האימפריה הרומית ,אשר בשלב זה היה עדיין לא אימפריה ,עם מותו של קיסר היה
במצב של בלבול פוליטיות וכלכליות.
הוא יהיה שנקבעו שפע גדול" .הוא" במילים אלה הוא הפניה אל מלך הצפון ,או היסטוריה מספרת לנו ,עד הסנט של רומא מי
השיגורים צבא לכבוש את יוון.
אבל ריבוי יינתן לתוך ידו :יש פה התייחסות לעובדה כי זה הניסיון הראשון על ידי רומא לכבוש את יוון הוא מובס על ידי
מארק אנתוני וקליאופטרה.

ההצלחה הראשונית של קליאופטרה
הוא לקח ההמון ,הלב שלו בסדר יבוטל; ולא הוא פרופסור טרלוני למטה עשרת אלפים רבים :אבל הוא יהיה לא להיות חיזק את זה
דניאל 11:12

זה אסמכתא להצלחה של מארק אנתוני כדי להביס את הניסיון הראשון על ידי הסנאט הרומי לכבוש את יוון של הבוגד .של
מארק אנתוני הלב תוסר ההצלחה הזאת ,וכן הניסיון שלו כדי לבסס את אחיזתו מעל יוון ,הוא יהרוג רבים המתנגדים לו ,כולל אזרחים
רומיים רבים.

אינו גובר על-ידי אותו
 .אבל הוא לא יש לחזק על-ידי אותו .זה רק יחזק במוחם של העם הרומאי כי מארק אנתוני הוא בוגד ,אשר להרחיק אותו
מאלה של רומא היו תומכים הליבה של קיסר.

רומא בהנהגת אוקטביאן מחזירה
עבור מלך הצפון ,אחזור יהיה שנקבעו שפע גדול מ לשעבר ואני בהחלט אבוא אחרי שנים מסוימות עם צבא גדול ,עם הרבה עושר.
דניאל 11:13

"מלך הצפון" במילים אלה מתייחס אחיינו של קיסר ,אוקטביאן ,בעוד את מארק אנתוני ,קליאופטרה הם הובס בניסיון לשמור
על יוון.

השודדים של אנשיך
 ,שם בימים אלה רבים יעמוד מול המלך של הדרום :גם השודדים של אנשיך יהיה מבליטות את עצמם כדי לבסס את החזון; אבל
והם יפלו .דניאל 11:14

 ,שם בימים אלה רבים יעמוד מול מלך הדרום .אני מאמין שזו התייחסות לזמן קצר זה מארק אנתוני וקליאופטרה שלטונו כמו
שליטי מצרים ויוון ,ונחתה הניסיונות שלהם עוד יותר את השתלטותו של האחר את הגבול הים התיכון ,ואלה של השטח כולל הרומי של
להילחם אותם.
גם השודדים של אנשיך יהיה מבליטות את עצמם כדי לבסס את החזון:
זכור :זה נבואה שגבה דניאל על-ידי מלאך האל ,לכן" ,טורקיש איירלייס אנשים" חייבת להפנות בני דניאל ,אשר הם אלה
לעם ישראל ,או כפי שיש שהציע ,אלה שהם קדושים האלוהים האמיתית.
השודדים של אנשיך בטוחים פחות עבורי .מי זה זה גוזל את הקדושים של אלוהים? אני רואה שתי אפשרויות לשאלה זו.
 :1הרומאים ,אשר על-ידי צלבתם ישוע שודד את הקדושים של אלוהים של האל;
 :2היהודים או מי זקני בית מקדש .הם יכול להיחשב השודדים הקדושים של אלוהים זה הוא בגלל אותם כי הוא נצלב בידי
הרומאים ,היה זה לא להיות כי הם זקני בית מקדש רדפו אחר ישו ודחה את מה שישוע לימד ,הרומאים היה יכול לגרום לצלוב את ישו.
האם מבליטות את עצמם כדי לבסס את החזון :המילה " "Exaltמוגדרת בתור :לשבח מישהו או משהו ,להתפלל ,לקדם ,כדי
להגדיל את העוצמה או השפעה של משהו .כי זה מדבר על אלה "שודדי אנשיך" ,חייבים להניח שזה אז זקני בית מקדש ירושלים הן
מדוברות ,כי הם שיש לה בהתחשב בהתנגדות להתגבשותה של מצרים הקיסרי ,נלחם נגד מארק אנתוני ,עם הרומאים.
על ידי העובדה כי אלוהים אומר שהם "לרוממו" עצמם מרמז כי הם לא צד עם רומא אבל עשתה ניסיון להשיג עצמאות ,אשר
אני רואה "חזון" ,מאת נלחמים נגד רומא ומצרים.
הידע שלי על הפעם בהיסטוריה כללית במקרה הטוב ,ולכן אשאיר אותה בידיך למחקר רק מי זה כי אלוהים מדבר.

אבל והם יפלו :בסוף שאנחנו יודעים כי לעם ישראל תושמד על ידי רומא ,זקני בית מקדש נהרגים כל ,ואת המקדש לכרות.
אלה מעל פסוקים נותן תמונה ברורה ,לדעתי ,כי הם דיון על יוליוס קיסר ,מארק אנתוני ,קליאופטרה של מצרים .אתה יכול
לשאול את השאלה" ,למה אלוהים נותן כל כך הרבה זמן בדיון שלו בנוגע אלה שלושה אנשים מההיסטוריה? ? מה זה המטרה או חשיבות
הדיון הזה ואת מקומו בהיסטוריה"
כמו שהסברתי קודם ,שלושת אלה ,הדיון הזה של אירועים היסטוריים מתרחש מה אלוהים מכנה לאחרית הימים .אם הם
נמצאים כבר ב לאחרית הימים ,אז מתי מתחילה לאחרית הימים?
הצעתי ,אני רואה לאחרית הימים בתור התחלה כאשר יוליוס קיסר מבססת את עצמו בתור דיקטטור לכל החיים של כל רומא
כיבושים העצום שלה .אני רואה את זה כנקודה מרכזית בזמן הסיבה ,גופו הדיקטטור עבור החיים ,קיסר מבססת ממשלתיים מודל זה
מתפתח לתוך הממשלה הקיסרית של האימפריה הרומית עם אוקטביאן כמו הקיסר הראשון של האימפריה הרומית ,אחיינו של קיסר.
זה חשוב ,כי במוסד זה של כלל אדם אחד בעל כוח מוחלט ,השטן אז יש את היכולת לשלוט האימפריה עם הכוח והסמכות הרבה
יותר ממה שהוא יכול להשיג עם רומא כרפובליקה .זה בשל כך אלוהים נותן כל כך הרבה זמן ודיון על שלושת האנשים .הללו מן
ההיסטוריה.
זכור :ספר דניאל נותן הנבואה של הקמת אנטיכריסט ,ההגדרה האימפריה הרומית ,מקלה את הקמתה.

הכיבוש הרומי
אז מלך הצפון יהיה ,ו תושלכי הטעינה ,שיבוא לקחת את הערים מגודר ביותר :ואת הזרועות של הדרום יהיה לא לעמוד ,אף שלו
בחרו אנשים ,וגם לא יהיה שום כוח לעמוד .דניאל 11:15

המלך של הצפון שוב מדברת על רומא או האימפריה הרומית.
השחקנים את הטעינה ,מתייחס לעובדה כי האימפריה הרומית מבססת עצמה ככוח צבאי וכלכלי בכורה באזור הים התיכון.
המילה "הר" מוגדר :להכניס מבצע פעולה כגון קמפיין ,הצלה ,או לתקוף ,וזה מה האימפריה הרומית עשה כפי שהוא מתייחס הקרקעות
סביב הים התיכון.
המילים ,לקחת את הערים מגודר ביותר :מתייחס כיבוש של ערים ,אדמות של אומות אחרות .
הזרועות של הדרום לא יהיה לעמוד ,מתייחס לעובדה שהיה שם אין אומה אחרת ,כולל זו של מצרים זה היה הכוח להילחם
נגד הקמפיין הרומית של כיבוש.
לא מהעם הנבחר שלו ,מתייחס לעם ישראל ,כי הם גם להיכבש על ידי האימפריה הרומית.

וגם לא יהיה שום כוח לעמוד ,חוזר על העובדה כי היו אף אחד לא יכול לעמוד או להתגונן מפני האימפריה הרומית .בדיוק כמו
זה נכון לגבי שלושה אחרים האימפריות הגדולות או אף מדינה אחרת יוכל לעמוד מול אותם כאשר הם התחילו שנות כיבוש ,אז גם זה
נכון של האימפריה הרומית.

כל העמים יפלו
אך הוא אשליך נגדו יעשה על פי מרצונו ,ואף אחד לא יעמוד לפניו :יקום בארץ המפוארת ,אשר ידו האם לצרוך .דניאל 11:16

אבל הוא אשליך נגדו" ,הוא" הוא הפניה לרומא ,וזה רומא הזה מגיע נגדו"" אשר מתייחס האלו המדינות של מזרח הים
התיכון ,במיוחד מצרים.
נעשה על פי רצון משלו ,זה כדי להראות כי האימפריה הרומית הופך כל העוצמה באזור הים התיכון כולו וכל שאר האומות,
עמים חייבים להכנע הסמכות של האימפריה הרומית.
ואף אחד לא יעמוד לפניו ,הוא עוד פעם  reiterationרומא היה כל העוצמה עם אין שוויון מסוגל להלחם נגד זה.
יקום בארץ המפוארת" ,הוא" הוא שוב רומא" ,ארץ המהוללת" איך אלוהים מתייחס לעם ישראל ,אדמות שזה עומד על.
אשר ידו האם לצרוך :שוב" ,היד שלו" מתייחס האימפריה הרומית ,וכי יצרוך או לכבוש את האדמות המפוארת או לעם
ישראל.

בתו של נשים
הוא גם תקבע את פניו כדי להיכנס עם הכוח של כל הממלכה שלו ,ואת אלה זקוף איתו; וכך אעשה הוא ,:הוא יתן לו את בתו של
נשים ,משחית אותה :אבל היא לא יעמוד בצד שלו ,לא יהיה לו .דניאל 11:17

המפתח להבנת פסוק זה היא להבין המשמעות שבה היא שאלוהים מתייחס בתור "בתו של הנשים ".אני רואה את זה בתור
סמליות של מה מייצגים מדינות .מרבית אומות מהפעמים האלו היו העיר ב ,או אומות שהיו לא גדול יותר בעיר אחת .ספר ההתגלות
קובע כי אישה היא סימבולית או נציג של העיר ,לכן ,בתו של נשים אומר ערים.
בבילון התחילה בתור מדינה העיר ,והקימו דרך כיבוש האימפריה הבבלית.
לסוריה החלה כעיר שגדל לתוך אומה קטנה; והקימו דרך כיבוש בשותפות עם הפרסי ,האימפריה הפרסית.
יוון החלה העיר ב מספר ,בספרטה ובאתונה להיות אך שניים מהם ודרך כיבוש האימפריה היוונית.

רומא התחילה בתור מדינה העיר ,והקימו דרך כיבוש האימפריה הרומית .בהקשר זה ,אחת הערים הללו נחשב נשים על ידי
בני עמם.
כאשר אלוהים ייסד את לעם ישראל ,הפך אותו לאלוהים הבת של הנשים ,דוגמה יפה וצעירה של כל מי שהיה צדיק ,טהור.
הוא יהיה גם להגדיר את פניו כדי להיכנס עם הכוח של כל הממלכה שלו" .הוא" הוא שוב רומא .כאשר רומא יצאו לכבוש
אותו עשו זאת עם הכוח המלא של משאביה הצבאיים והכלכליים.
 ,זקוף אלה איתו; המילה "זקוף" מוגדרת בתור :מתנהג זה באופן מוסרי או מכובד .זה היא להראות כי למרות האימפריה
הרומית היה על פי רוב הרע ולא מוסרי בעיניו של אלוהים ,רבים מהם אלוהים נחשב "זקוף" היו פיתה ואת פגום על-ידי הציוויליזציה
הרומית והמנהגים .אלוהים זה מראה כאילו האימפריה הרומית ,זה להראות זה אלוהים רוצה שנבין כי האימפריה הרומית היה תחת
השפעת אלכוהול ,לפעמים תחת השליטה של השטן ,כמו היו אחרים האימפריות הגדולות לפני זה אבל פחותה.
וכך אעשה הוא ,:הוא יתן לו את בתו של נשים . .זה עוד פעם כדי להראות כי האימפריה הרומית כובש ,מובן מאליו ומכניע
לעם ישראל.
משחית אותה :זה כדי להראות כי הדרך הרומית ושיטות לא מוסרי שלה ,אך בניגוד את דרך האל ומצוות שלפיו נוסדה לעם
ישראל ,בדיוק נפגם על ידי רומא.
אבל היא לא יעמוד בצד שלו ,וגם להיות בשבילו" .היא" לעם ישראל ,בתו של נשים ,אבל נפגם על ידי האימפריה הרומית,
מעולם לא ברצון הצדדים עם רומא ,ונלחם למעשה נגד הכיבוש של רומא ,עד האימפריה הרומית הורס את בית המקדש ,ירושלים יחד
עם עם ישראל.

המשך הכיבוש הרומי
אחרי זה הוא יפנה שלו פנים אל האיים ,ואני אקח הרבה :אבל נסיך עבור להגנתו ,כי את תוכחה המוצעים על ידי אותו לחדול; ללא
ביקורת משלו הוא יגרור את הצורה עליו .דניאל 11:18

אחרי זה בסדר הוא להפוך את פניו אל האיים ,ולקחת רבים :פעם נוספת "הוא" הוא הפניה של האימפריה הרומאית ,ויש
"איי" הפניה אל איי הים התיכון המזרחי ,כגון יצירה ,אשר ,על פי רוב היו מדינות עצמאיות.

נסיך עבור להגנתו
אבל נסיך עבור להגנתו ,כי את תוכחה המוצעים על ידי אותו לחדול; הבנת מי זה הנסיך תסייע בהבנת סמליות זו.
זכור :על פי פרק זה של ספר דניאל היא ניבוי של אירועים אנושיים ,זה אלוהים עושה את ניבוי .לכן על העיניים של אלוהים
זה אנו חייבים לקבוע את המשמעות של מה שאלוהים מדבר של.

"הנסיך" ולכן שאלוהים הוא אפרופו ,אינה סרגל של אומה או של אנשים ,אבל את נסיך השלום ,או בנו של האלוהים ,ישוע
המשיח.
"תוכחה" היא מלחמת כיבוש להיות מעורב על ידי האימפריה הרומית .לכן ,זו מלחמת כיבוש או הרחבה מתמדת של האימפריה
הרומית שיגרמו "הנסיך" לבוא לסיומו ,זה אומר כי אלוהים תגרום זה האימפריה הרומית יעצור את כיבוש נוסף והתרחבות .זה מוכח.
בתור קרה.
בלי ביקורת משלו הוא יגרור את הצורה עליו .כאשר האימפריה הרומית עוצר ב כיבושה של האנשים המקיפים אותו ,לאחר
זמן לעמים אחרים ,היא מתחילה לעשות מלחמה עם עצמו .זה גם נולד בהיסטוריה.

האימפריה הרומית מתפצלת לשניים
ואז יפנה את פניו לכיוון המבצר ארץ משלו :אבל הוא יהיה למעוד ,ליפול ,לא נמצאה .דניאל 11:19

ואז הוא יפנה את פניו לכיוון המבצר של הארץ שלו" :הוא" הוא האימפריה הרומית ,זה כבר לא וישתתפו כיבוש השני נוחת,
הופך את מכונת המלחמה שלו נגד עצמו או עוסקת במלחמת האזרחים .זה מוצג גם בהיסטוריה קרה כאשר המזרחי של האימפריה
הרומית המערבית הוקם בשנת לספירה s'200
אבל הוא יהיה למעוד ,ליפול ,לא נמצאה" :הוא" הוא עוד פעם האימפריה הרומית ,אשר למרות ניסיונות להתאחד עצמה
מועדת  andוהוא אף פעם לא באמת יוצר מחדש עצמו כמו האימפריה הרומית המאוחדת למעט תקופות קצרות לספירה  s'300כאשר
הקיסר קונסטנטינוס משיג איחוד לזמן קצר על ידי כיבוש האימפריה הרומית המזרחית.

 .מגדל של מסי
ואז יעמוד האחוזה שלו .מגדל מיסים תהילה של הממלכה :אבל בתוך כמה ימים הוא יהיה להשמיד ,לא מתוך כעס ,ולא בקרב.
דניאל 11:20

אני לא בטוח מי זה מדבר ,אך להיות "מחייה את המיסים ",מראים כי הוא התייחסות אחד הקיסרים של רומא .הידע שלי על
ההיסטוריה של האימפריה הרומית הוא שבוע ,אז אני לא יכול לעשות ניתוח ספציפי של פסוק זה.
זכור :בנבואות קצה של זמן ,סופו של יום ,כאשר אלוהים משתמש במילה "ימים" ,הוא זה לא מילולי ,אבל במקום זה אומר
שנים ,ולכן זה אומר כי זו מחייה של מיסים נותרו בשלטון במשך כמה שנים .לפני שאיבדתי את הכוח הזה.

אדם שפל
ותעמוד האחוזה שלו יהיה אדם שפל ,למי הם לא אתן את הכבוד של הממלכה :אבל הוא יהיה להיכנס בשלום ,לקבל את הממלכה
על-ידי מחמאות .דניאל 11:21

 .ותעמוד האחוזה שלו יהיה אדם שפל .ראיתי את "אדם שפל ",כמו להיות הפניה צורר המשיח ,ולא כל אדם אחד.
מי הם עוד לא לתת את הכבוד של הממלכה .זה כדי להראות כי "זהאדם שפל ",אינה הקיסר של האימפריה הרומית ,אלא
משהו אחר.
אבל יבוא בשלום ,מגלה כי "זהאדם שפל ",לא תיכנס ככובש עם צבא מאחוריו ,אבל משתלטים העם ,בשלום ,או בדרך לא
להזהיר העם כי הם נמצאים היותו נכבשת על ידי חיצונית בכוח.
ולקבל את הממלכה על ידי מחמאות :המילה ".מחמאות ",מוגדרת בתור :מעשה או מופע של לחלק מחמאות המקום מישהו,
לעיתים בצורה מוגזמת או  ,insincerelyבמיוחד על מנת להשיג יתרון .בדרך זו "אדם שפל ",יקבל שליטה של האימפריה הרומית
בפעולה עדינה איטי זה בלי שיבחינו בהם על ידי העם אלא כמו להסתכל אחורה על ההיסטוריה לאחר מעשה.
"אדם נתעב" הוא כמו שכבר הצעתי ,צורר המשיח ,שזה יהיה לאורך זמן וכן באמצעות שקרים תרמיות מקבל שליטה של זה
אשר היה כאשר האימפריה הרומית ,או לפחות האימפריה הרומית המערבית.
זה כל מה נולד בהיסטוריה .כאשר הקיסר קונסטנטינוס  reunitesהשניים וחצי יש של האימפריה הרומית ,הוא יודע כי עם כל
מגוון אנשים ,שפות ומנהגים כי זה לא יעמוד יונייטד הרבה אחרי הוא נעלם ,לכן ,הקיסר קונסטנטינוס מקים הכנסייה של רומא ,מצהיר
עליו רק אמת ומשפטי הדת באימפריה .עם זו דת מגבשת ,הקיסר קונסטנטינוס מקווה מלשבור את האימפריה לגזרים שוב לאחר שהוא
נפטר.
כאשר האימפריה נפרדו שוב ,הכנסייה של רומא נשאר הכוח המאחד היחיד בקרב העם ,עד אפילו הכנסייה מפצלת בין הכנסייה
של רומא הכנסייה האורתודוקסית המזרחית .זה מסיר או מחליש את כוחה והשפעתה של הכנסייה של רומא ,האימפריה הרומית
המזרחית ,אך מאפשר לו לחזק ולהדגיש את ההשפעה ואת השליטה של האימפריה הרומית המערבית ,המדינות האלה של אירופה
להתפתח על הקרקע ,כאשר הממשלה של האימפריה הרומית ווסטר נהרס ב ההתקפה האחרונה של העיר רומא בשנת  476לספירה

הנסיך של האמנה
 ,עם הזרועות של שיטפון יהיה להם להיות  overflownמ לפניו ,אהיה שבורה; .כן ,גם הנסיך של האמנה .דניאל 11:22

עם הזרועות של שיטפון יהיה להם להיות  overflownמ לפניו .ההתייחסות " Aהמבול ",היא העובדה אנטיכריסט (הכנסייה
של רומא) יהיה להציף את כל מי שמתנגד לזה ,בצורה כזו שאף אחד יכול לעמוד מולו.
שימוש זה של המילה "שיטפון" משמש ההתייחסות אותו בספר חזון יוחנן.
והשליכו הנחש מהמים הפה שלו כמו שיטפון אחרי האישה ,כי הוא עלול לגרום לה להתבצע מתוך המבול .התגלות 12:15

שני פסוקים מתוך ספר דניאל ,ספר ההתגלות ,השימוש במילה "שיטפון" מתייחס לאותו דבר ,שני הפסוקים מדברים על
אנטיכריסט במאמציה לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים.

זוכר :כל הנבואות ניתנה על ידי אלוהים לדניאל בנוגע האימפריות הגדולות ארבע ,ואז שוב כדי השליח יוחנן הם לתת התראה
על עלייתו של אנטיכריסט כוח מאות שנים לפני .שהם מתרחשים.
הנבואות האלו אינם אלוהים נותן נוף עתידני של אירועים אנושיים ,זה לתת אזהרה על כוחה גדל ועל ההשפעה של השטן על
המין האנושי ,ובאמצעות שלו אנטיכריסט בניסיון השטן לכבוש ולשלוט האומות של גבר
אהיה שבורה :את אשר יהיה שבור אינם רק אומות אחי אבל את הקדושים של אלוהים גם כן .זה מוצגת כנכונות במילים הבא.
גם הנסיך של האמנה :הנסיך של האמנה ,ישוע המשיח ,לכן ,כדי לשבור את הנסיך היא לשבור את הקדושים של אלוהים כי
הם הנציגים של ישו עלי אדמות.

הליגה עשוי
 ,אחרי הליגה עשה איתו הוא יעביד וגוזלים :הוא יבוא ,וזה יהיה חזק עם אנשים קטנים .דניאל 11:23

ואחרי הליגה עשה איתו :המילה "ליגת העל" מוגדרת בתור :אגודה של עמים ,מדינות ,ארגונים ,או עסקים עם תחומי עניין
משותפים של המטרות .השאלה צריכה להיות שאל ,מה "ליגת העל" או האגודה הוקמה עם אנטיכריסט( ,הכנסייה של רומא) ועם מי היה
זה הליגה הוקמה?
זה הכי טוב יכול להיות מובן דרך דיון של ההיסטוריה .לאחר הממשל הקיסרי של האימפריה הרומית המערבית מושמד על ידי
ההתקפה האחרונה של העיר רומא ,עשר מדינות להקים את עצמם בארצות אלה שהיו חלק מן האימפריה הרומית המערבית .במקביל,
הכנסייה של רומא נותרו ככוח המאחד זה חופף את זהותם הלאומית שהוקמה עשר המדינות האלה.
השפעה כזאת? האם הכנסייה של רומא יש כי רבים של מלכי האומות המוקדמים האלה נראה לאפיפיור על תמיכה מציג את
זכותם להיות מלך על העם .הכנסייה של רומא במקביל צורך את היציבות של אחדות לאומית ,מלך חזק או הסרגל כדי להשיג ולהחזיק
את שליטתה של העם .זה בגלל הצורך הדדית ,שהפכו המלכים ואת האצולה של כל אומה הסכם סודי עם הכנסייה של רומא ,כי האפיפיור
לתת תמיכה על משפחת המלוכה ,האצילים את הזכות לשלוט בתמורה כי הם מסכימים לתת תמיכה ולאכוף הצווים של האפיפיור . .זה
הסכם סודי זה זה "ליגת העל" כי אלוהים נותן נבואת בפסוק לעיל של ספר דניאל.
הוא יעביד וגוזלים ,את "הוא" הפניה אנטיכריסט  ,כי דרך שקרים מאבקיה והולכת רווחי כוח יותר ויותר עשרת לאחרונה
הקימו מדינות אירופה.
הוא יבוא ,וזה יהיה חזק עם אנשים קטנים :בדיוק כמו האימפריות ארבע לפני זה ,הרצון אנטיכריסט "לעלות" ,או לגדול מן
העם בשבוע עם מספר קטן של אנשים ,לתוך דת ברחבי העולם ,השפעה על רוב האומות של העולם כולו.

פיזור ביניהם את הטרף
הוא ייכנס בשלום וגם על המקומות הכי שמן של המחוז; הוא יעשה את אשר לא עשו אבותיו ,וגם לא את האבות; הוא יהיה פיזור
ביניהם הטרף ,לקלקל ,ואת העושר :כן הוא יהיה חזויות להחזיק את התקנים נגד החזקים ,אפילו לזמן .דניאל 11:24

הוא יעשה את אשר לא עשו אבותיו ,ולא האבות שלו" :הוא" מתייחס אנטיכריסט או הכנסייה של רומא .האבות של
אנטיכריסט או הכנסייה של רומא הן כל הדתות הפאגאניות האלה זה השטן היה הוקמה ומבוקרת לאורך ההיסטוריה של אדם אחרי האיש
הוסרו בגן העדן.
מה אנטיכריסט עושה אשר האלה הדתות הפאגאניות אחרים ולא עשו ,היא לתת רדיפה ישירה וענישה של הקדושים של האל.
מעולם בהיסטוריה השטן רכשה כוח כזה על המין האנושי כדי שניתן יהיה מעצר  ,torcherאנשים פרטיים רצח בגלל שלהם פולחן אלוהי
היקום .דרך הכנסייה של רומא ,צורר המשיח של השטן מושגת ברמה כזו של כוח ושליטה.
הוא יהיה פיזור ביניהם הטרף ,לקלקל ,ואת העושר :מטרתו של השטן בהקמת הדת-ישו ,היא מלחמה אלה שנותנים אמיתי
ונכון פולחן אלוהי היקום .במאמץ הזה ועם הניסיון הקדושים של אלוהים לברוח רדיפות אלה ,קשה לומר המדברה מן הכוח המרכזי של
הכנסייה של רומא.
הוא יהיה תחזית החזק שלו התקנים נגד החזקים" :חזקה ",הוא הפניה של אלוהים חזקה להחזיק כדור הארץ ,או את
הקדושים של אלוהים .לכן ,זה אומר אנטיכריסט לרדוף את ניסיון להרוס את הקדושים של אלוהים.
אפילו לזמן :הוא הפניה אל הנבואה זמן נתון מספר דניאל" ,זמן ,פעמים ,חלוקת זמן" ,או שנים מילולי .1260

מסע הצלב הראשון
 ,הוא יהיה לעורר את כוחו ואומץ שלו כנגד מלך הדרום עם צבא גדול; מלך הדרום יהיה להיות עכורה לקרב עם צבא אדיר
וגדולה; אבל לא יקום :כי הם עוד תחזית התקנים נגדו .דניאל 11:25

אני רואה פסוק זה כנבואה על מסעי הצלב ,האפיפיור של הכנסייה של רומא הורו מלכים של אירופה כדי לעשות מלחמה עם
המוסלמים שהחזיקה שליטה של העיר ירושלים.
נגד המלך של הדרום :הפסוקים הקודמים של זה הפרק " ,11מלך הדרום ",הייתה התייחסות מצרים ,לכן פסוק זה גם הוא
מתייחס למצרים ,אלא לא האומה של מצרים ,וגם לא את המלך שלה ,אלא מה מצרים מייצג היום בעולם .מצרים היא המדינה המאוכלסת
ביותר במזרח התיכון בעלת אוכלוסיה הדומיננטי של האמונה המוסלמית .ככזה ממשלת מצרים מחוקקת חוקים המשקפים את המוסלמי
החוקים והמנהגים .מצרים ולכן הסמלי של האמונה המוסלמית.

מה אלוהים ואז אומר לנו ,זה צורר המשיח ,דרך הכנסייה של רומא ,שלה השפעה ושליטה של האומות עשר שהקימה את עצמם
לאחר נפילת האימפריה הרומית ,להתחמש ,להפוך את המלחמה נגד הדת רק על כדור הארץ יש כוח דומה ולהשפיע על העם במדינות
שבהם נהוגה בדת הזאת  ,כפי אנטיכריסט יש על פני שטחו של שליטה.
אבל הוא לא יעמוד" :הוא" הוא מלך הדרום או המוסלמיות ,וכי הם לא תוכל לעמוד מול הכוח של אנטיכריסט והעמים האלה
היא שולטת.

אנטיכריסט עלייתה ונפילתה
 .כן ,הם המזינים של החלק של בשר שלו נשמיד אותו ולאחר הצבא שלו תהיה גלישה :רבים האם תיפול הנרצח .דניאל 11:26

הביטוי "החלק של בשר שלו ",הוא התייחסות לאלה זה להאכיל מן השולחן מלכים .אם אתה זוכר מן הפרקים הראשונים של
ספר דניאל דניאל מסרב לאכול המזונות שנותנים לו מהטבלה של המלך נבוכדנאצר ,אבל במקום זה יש מזונות המקובל עליו לאכול . .זה
כמובן התייחסות לעובדה כי אלו אשר באו להיקרא יהודי כזה מוגבל איזה דברים שהם לאכול...
ביטוי זה ,מציע התייחסות דומה ,מלבד השולחן הוא זה של אנטיכריסט ,פסוק זה אומר לנו כי מקבלי לאכול הטבלה של
אנטיכריסט( ,האומות עשר) ,אשמיד צורר המשיח.
זה אומר כי האומות עשר זה לתת מזון אנטיכריסט מההתחלה בסופו של דבר יהרוס אנטיכריסט ניתנת תמיכה בפסוק הבא.
 10קרנות אשר אתה  sawestהבהמה ,אלה יהיה שונא את הזונה ,ולא יהיה לגרום לה שומם ,עירום ,ו יהיה לאכול את בשרה,
ולשרוף אותה באש .יוחנן 17:16

לבבות אעשה שובבות
לבבות שני מלכים אלה יהיה לעשות מעשי קונדס ,ואני אדבר הם שקרים בשולחן אחד; אבל זה לא תשגשג :מעילה הסוף יהיה
בזמנו מינה .דניאל 11:27

בדיון הזה ,אלוהים מדבר על שני כוחות כנגד אחד את השני ,צורר המשיח כפי מובילים על ידי הכנסייה של רומא ואת האומות
עשר פקדים ,והמלך של הדרום כמו להיות סמלי של מצרים ,שזה עוד יותר סמלית של אלה בעקבות האמונה המוסלמית.
הלבבות שני מלכים אלה יהיה לעשות מעשי קונדס :המילה "שובבות ",מוגדרת בתור :התנהגות רעה ,או פעולות זה לגרום
פציעה או נזק .אסור לנו לשכוח כי אלה דברי אלוהים נתן דניאל ,מי כותב את המילים ואז יש להם לאור כך דור העתיד יכול לדעת דבר
האלוהים .אנחנו חייבים לכן לקחת את המשמעות של המילה "שובבות" בהקשר לגבי המשמעות של אלוהים .אם אתה שובב ,אז אתה
בקיום דברים שאינם נמצאים בניגוד לתורת האלוהים .כאשר אתה שם את עצמך כנגד אלוהים אתה תגרום לפגיעה אלוהים ,כי אלוהים
אוהב את כולנו ,אבל כשהיא תראה כבוד אבינו שבשמים ,זה גורם לו כאב ,כמו הילדים שלנו לגרום לנו כאב בעת שהם חסרי נימוס
אלינו.

ואני אדבר הם שקרים בשולחן אחד .ההתייחסות "טבלה אחת ",היא להראות כי למרות שתי דתות אלה הם כנגד אחד את
השני ,הם שניהם מתבססים על בבשורה שקרית של השטן ,וזה השולחן שלידו .מה זה אומר לי הוא בדיוק כפי הדת אנטיכריסט הוא
שקר ויש לו כמו הקמתו השטן בבשורה שקרית ,אז גם הוא הדת המוסלמית נוסדה על תרמיות והשקרים של השטן.
 ,אבל זה לא תשגשג :מעילה הסוף יהיה בזמנו מונה" :זה" להיות שמדובר עליו כאן הוא הפניה השטן ודתות שווא שלו ,ולא
אחד מהשניים .גם של דת כוזבת הללו ישגשגו לעוד הרבה זמן ,כי אלוהים קבע זמן של חשבון על השטן( ,יום הדין) ,כי "מונה זמן"
יהיה כמו שנובא על ידי אלוהים.

המועד
ואמר יהוה אלהים אל הנחש",כי עשית זאת ,אתה אמנות מקולל מעל כל בני הבקר ,ומעל כל החיה של השדה; על הבטן שלך ואזי
אתה ללכת ,ואתה אבק ואתם תאכלו כל ימי חייך :ואני אשים הסכסוך בין אותך ואת האישה ,ובין הם זרעי זרע שלה; זה בסדר חבורה
ראשך ,אתה .ואתם חבורה עקביו " .בראשית 3:14-15

האישה
"אישה" מדוברות בפסוקים הנ ל מ בספר בראשית ,הוא לא ערב הכי מאמינים ,אבל האישה המדוברת של זה היא סמלית
הכנסייה של ישו כפי שהיא הקהילה של הקדושים של האל ,כפי שעולה הפסוק הבא.
שם הופיע פלא גדול בגן עדן; אישה בלבוש עם השמש והירח תחת רגליה ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים .התגלות 12:1

מסעי הצלב
ואז הוא חוזר לתוך האדמה שלו עם עושר רב; הלב שלו יהיה נגד האמנה קדושה; הוא יהיה לעשות את מעלליו ,ולחזור אל הארץ
שלו .דניאל 11:28

מסע הצלב הראשון היה מוצלח עבור מדינות אירופה זה שלחו .את הצבאות יש להילחם ועבור הכנסייה של רומא ב כי זה
התרחב ,השפעתה על רבים בים התיכון המזרחי.

שני מסעי הצלב
בזמנו מונה הוא יהיה להחזיר ,ובואי לכיוון הדרום; אבל לא יהיה הראשון או האחרון .כי הספינות של  Chittimיבוא נגדו :ולכן
הוא יהיה להודיעך ,ולחזור ויש תרעומת נגד האמנה קדושה :אז הוא יהיה לעשות; הוא יהיה אפילו לחזור ,ואולי יש מודיעין איתם זה לזנוח
את בריתי הקדושה .דניאל 11:29-30

אף-על-פי הצלב הראשון היו לי את מידת ההצלחה ,הצלב השני היה פחות מוצלח.

עבור הספינות של  Chittimיבוא נגדו :המלכים של המוסלמיות ללא ספק היו מופתעים ,נתפס לא מוכן-הפלישה מאירופה
בפעם הראשונה ,אבל בפעם השנייה ששלח מלכי אירופה של הצבא אדמות פלסטין המוסלמים היו יותר מוכן שלח ספינות כדי להילחם
צבאות מתקרבת בים לפני שהם יכול להנחית.
יש התמרמרות נגד האמנה קדושה :הוא התייחסות אנטיכריסט וניסיונות שלו כדי לרדוף את אלו שנתנו נכון פולחן האל
הבריאה.
בריתי הקדושה הוא הפניה אל הברית החדשה .תחת לברית הישנה ,לעם ישראל כקבוצה נדרשו להשאיר את החוק של אלוהים
כמו מאויתות לפי עשרת הדיברות .תחת הברית החדשה ,ניתנו לנו כיחידים ליכולת יחסים אחד על אחד אישי ואינטימי עם אלוהי היקום,
כבר לא כמו קבוצה ,אבל כל אחד בנפרד לפי עבודות והאמונה שלנו.
באמונה זו ישו לימד כי נוכל רק להגיע לאל באמצעות אמונתנו כפי המועברים אלינו על ידי ישוע .הכנסייה של רומא מטיף
אולם זה הדרך היחידה לאלוהים .דרך לציות לכנסייה ,בדרך של מנהגים ומסורות שלה.
כי הכנסייה היה אז הרבה כוח והשפעה על מלכי אירופה ,במהירות החלו לרדוף את אלה אשר דחו את הדוגמה כנסיות.
מסעי הצלב לא רק החזיר לעשירות אירופה כמו העשירים של כדור הארץ ,אבל זה גם החזיר שפע הידע .בניסיון שלו לגמרי
הבקרה ולשלוט על העם של אירופה ,השטן מנעו ההשכלה של האנשים חוץ תחת דוקטרינות בחום מבוקר ניתנה על ידי הכנסייה .ידיעת
המתמטיקה והמדעים חזר לאלו .היה נמשך מסע הצלב ,הכנסייה של רומא הפך לאזעקה כי ידע זה לא מסונן שיחשוף את השקרים שסיפר
הכנסייה ,לכן הכנסייה המשיכו לרדוף אלה של הידע ,כמו גם אלה שהיו הקדושים של אלוהים.
דוגמה אחת כזו של רדיפה זו היא הדרך בה הכנסייה של רומא הגיבה גלילאו ולאחר את תצפיותיו של תנועת כוכבי הלכת
בשמים ,את הצעתו כי כדור הארץ סובב סביב השמש ,לא השמש סביב כדור הארץ.
יש אינטליגנציה איתם זה לזנוח את בריתי הקדושה .אם מתוך כוונה למצוא כאלה שסוגדים לא כמוך או כדבריך ,עליך ליצור
מרגלים זה יהיה ואז לדווח על אלה שהם רואים .בדרך זו ,הכנסייה של רומא עודדו ילדים לדווח על ההורים ,ועל ההורים לדווח על
ילדיהם ואל אחיו לדווח על אחיו ,וכו '.

אלה שיודעים את האל שלהם
 ,זרועות יעמוד מצדו ,ו יהיה לזהם את המקלט של כוח והם אקח משם את הקורבן היומי ,ו יהיה מניחים תועבה זה ארצה שומם,
ומושחת כגון וברשעות נגד האמנה יהיה הוא מאת מחמאות :אבל האנשים מכיר את האל שלהם תהיה חזק ולכן מנצלת .דניאל 11:31-32

 ,זרועות יעמוד על החלק שלו :זרועות מתייחס צבאות או כוח ,כי המטען אנטיכריסט חשמל מלכי אירופה ,זה גם מחזיקה את
הכוח כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים ואת כל השאר לתת האופוזיציה לתכתיבים של הכנסייה של רומא.

הם יהיה לזהם את המקלט של כוח" .מקלט של כוח" הוא הפניה אל המקדש בירושלים .אני רואה את זה כהפניה על העובדה
כי בזמן מסעי הצלב ,המקדש כבר לא היה ,המקום שבו עמדה פעם בית המקדש היה מכוסה על ידי כיפת הסלע ,אשר אפשרה למרות
להיבנות המוסלמי ,אלוהים למרות זאת רואה בכך חילול השם כנגד אלוהי היקום ושמירה על עשרת הדיברות של אלוהים.
 ,האם לקחת את הקורבן היומי" :הקרבה יומיים ",היא הפניה היהודים קורבנם של חיות בבית המקדש על-מנת לנקות את
עצמם של החטא .זה הסתיים כאשר ישוע מת על הצלב ,לא על ידי אלה הנלחם במהלך מסעי הצלב .מה זה מתייחס היא העובדה כי
הסיבה שישוע המשיח הביא על סוף "יומי להקריב" כי באמצעות הקורבן של ישו על הצלב כבר לא מותרת הקרבת בעלי חיים .כדי
לקבל את מחילת החטאים שלך ,אתה חייב עכשיו נראה לישוע המשיח ישירות.
אנטיכריסט הדת ,הדת המוסלמית להיכשל לא להכיר את זה ולא להטיף את מחילת החטאים באמצעות המשיח קהלם .מסיבה זו,
הם אשמים להיות כשהיא ממוסמרת לצלב היו אלה של זקני בית מקדש ביום שבו ישו נצלב ישו.
הם יהיה מקום תועבה זה ארצה שומם ,כגון לעשות וברשעות :זה גרם שומם ,השיקוץ הפניה אנטיכריסט או הכנסייה של
רומא ,אלוהים מוסיף המזהה" ,כגון לעשות ברשעות ",כדי להראות שזה לא רק הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,אבל כל המדינות
האלה שנותנים תמיכה ובתמיכה של הכנסייה ,כמו גם כל האחרים זה לקדם או מטיפים בבשורה שקרית של הכנסייה.
נגד האמנה האם הוא פגום על-ידי מחמאות :האמנה הוא החוזה כי אלוהים עשה עם המין האנושי לפיה יש לנו כיחידים את
היכולת של אחד על אחד ,קשר אישי ואינטימי עם אלוהים .אנטיכריסט וגם הדתות המוסלמי מטיפים נגד זה .שוב את המילה "מחמאות"
מתייחס :הבטחת מחמאות ניתן להשיג השפעה על אחרים .
אם אתה חוטא ,אבל אתה לא רוצה ללכת לגיהינום ,וגם הכנסייה שלך אומר לך כי אם תתוודה שחטאיך לאחד וכוהניה ,כי אז
יכול הכהן מוחל לך על חטאיך ,אתה יכול יימשכו בבשורה שקרית ,כי זה קל יותר להיכנס לגן עדן ,ולכן משקיט את הדאגות שלך על
הגיהנום . .זה מיני מחמאות שאפשרו הכנסייה של רומא לשמור החזק של שליטתה של העם גם כאשר הם מוצגים נכון האלוהים שמראה
שזה יהיה שקר.
אבל האנשים אשר מכיר את האל שלהם תהיה חזק ולכן מנצלת .אם אתה יודע את אלוהים באופן אישי ,אינטימי כמו הקדוש
של אלוהים מגיע להכיר את אלוהים ,אז אתה לא יכול להיות כל כך קלה; ולאחר ככזה תוכל להחזיק מול כאלה מחמאות .ולהישאר נאמן
שלך אמונה באלוהים המילה הקדושה שלו.

יפלו בחרב
 ,הם מבינים בקרב העם יהיה להורות רבים :ובכל זאת והם יפלו בחרב ,ולא על ידי להבה ,על-ידי בשבי ולאחר לקלקל ,ימים רבים.
דניאל 11:33

 ,הם מבינים בקרב העם יהיה להורות רבים . :זו הפניה טיימס של ימי הביניים ,וכן "הם זה להבין" ,הן את הקדושים של
אלוהים ,וכי לאורך כל ימי הביניים אפילו לנוכח הרדיפות של הכנסייה ,הקדושים להנחות את האנשים של האלוהים האמיתי.

ובכל זאת והם יפלו בחרב ,ואת מאת להבה ,על ידי בשבי ,ועל ידי השלל :אף-על-פי דבר האלוהים מושמעת בכל רחבי
אירופה בתקופת התלאות הביא בגלל רדיפת הקדושים על ידי הכנסייה של רומא ,בסופו של דבר ,הכנסייה מנצחת ,והורס הכל מלבד
הקדושים של אלוהים ,עוזב אבל קומץ לנשיאה על האלוהים האמיתי.
ימים רבים :כפי הראיתי לפני ,המילה "ימים" היא לא מילולית ,אך היא סמלית של שנים רבות 1260 ,שנים ליתר דיוק הוא
כמה זמן אנטיכריסט דרך כוחה מעל הכנסייה של רומא יש לעשות מלחמה על הקדושים האלוהים.

מתי והם יפלו
עכשיו כאשר והם יפלו ,הם יהיו  holpenעם קצת עזרה :אבל רבים יהיה קליב אליהם עם מחמאות .דניאל 11:34

עכשיו מתי והם יפלו :זו מתייחסת כאשר הנפילה הקדושים של אלוהים או הרס.

שימו

לב :אלוהים לא אומר "אם" הם נופלים ,אבל כאשר הם נופלים .בדרך זו אלוהים מראה כי אנטיכריסט יהיה מוצלח

המלחמה נגד הקדושים של אלוהים.
הם יהיו  holpenעם קצת עזרה :המילה " "Holpenפירושו :קרובים העבר :לעזור ,המהווה דרך אחרת לומר כי הוא מתייחס
פעם בעבר ,לכן ,הקדושים עזר בעבר או גרם בטוח בעבר עם קצת עזרה מאלוהים.
זה ניתנת תמיכה בפסוק הבא.
ואת האישה ברחה המדברה ,איפה היא טענה מקום שהוכן של אלוהים אשר הם צריכים להאכיל ימיה אלף ומאתיים ו לשישים שם.
התגלות 12:6

אתה רואה ,אלוהים הכין מקום במדבר ,holpen ,איפה הקדושים של אלוהים יכול להימלט מן הרדיפה של הכנסייה של רומא.
אבל רבים יהיה קליב אליהם עם מחמאות .המילה "קליב" מוגדרת בתור :פיצול ,או לעשות משהו פיצול ,במיוחד לאורך מטוס
של חולשה טבעית .זה ולכן אומר לי למרות הקדושים של אלוהים מקבלים מקום במדבר מן הכוח של אנטיכריסט ,למרות זאת,
אנטיכריסט הוא מוצלח פיצול הקדושים ,בסופו של דבר שניצח אותם.

כדי להפוך אותם לבן
 ,חלקם הבנה האם להיכשל ,לנסות אותם ,וכדי למחוק לצמיתות ,ואפילו כדי להפוך אותם לבן ,לזמן של הסוף :כי זה עדיין זמן
מינה .דניאל 11:35

 ,חלקם של הבנה ייכשל :אם אתה מבין ,יש לך ידע על דבר האלוהים .אם יש לך ידע עדיין נכשלת ,זה כי אתה דחית .דבר
האלוהים ,אפילו אם אתה יודע את זה .זו האמת .זה נכון לגבי אנשים אלה מוצגים האלוהים האמיתי ,אך דוחה את זה כי זה לא נותן להם

עושר מיידי או אוצרות הגשמי .האנשים האלה הם הכל על אשרור אישי יותר מאשר שירות לבורא שלהם .אם אתה באמת מבין אלוהים
אתה יודע כי אוצרות האדמה הזו הם שכלום לעומת ההבטחות שאלוהים מציע לצדיקים.
לנסות אותם ,וכדי למחוק לצמיתות :זוהי התייחסות משפטי האינקוויזיציה ואת  torchersרציחות בניצוחו של הכנסייה של
רומא ,והכול בשם האל ניתנת איך אלה אז נרצחו על-ידי אלו הם היו מהימנים ,אלה ידע ,אך נכשל .במילים אחרות ,הקדושים של
אלוהים נבגדות ע י כמה בשורותיהן עצמו.
ולגרום להם לבן :הביטוי הזה היא דרך אחרת לומר כי הם לשים למוות .אלוהים לא ,משתמש כדי להפוך אותם לבן ,הצג כי
כשאתה מת בשם אלוהים-ישו ,המוות שלך יהיו רק זמני ,ולאחר כל חטאיך תהיה נקיה ממך ,ובכך אתה טהור ולבן ,ללא פגם.
אפילו לזמן של הסוף" :הזמן של הסוף ",היא דרך אחרת לומר אחרית הימים .מה זה אומר ,זה כי הקדושים של אלוהים נרדף
ללא הרף ,עד ישו חוזר ואת השטן היא נעולה.
שאלה אולי כדאי לתת התייחסות ,היא אם נרדף ללא הרף הקדושים של אלוהים ,למה לא אתה ממש רודפים? אם אתה לא
נרדפים ,ואז זה רק הגיוני כי אתה בטח הקדוש של אלוהים כפי שהוגדרו על ידי ישו במקורות הבאים.
מי לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש את עדותו של ישו .התגלות 12:17

כי זה עדיין זמן מינה :החל אירועים אלה להיות ניבא בפרק  11של ספר דניאל ,אשר היא ניבוי להקמה של אנטיכריסט ,הוא
עדיין יהיה שנים רבות לפני ישו חוזר.

מבליטות את עצמו
המלך נעשה על פי רצונו; ואז הוא יהיה מבליטות את עצמו ואת להגדיל את עצמו מעל כל אלוהים ,עליי לדבר דברים מרהיבים נגד
האל של האלים ואת תשגשג עד זעמו להתבצע :כי זה נקבע ייעשה .דניאל 11:36

וכך המלך על פי רצונו :לעשות לפי הרצון שלך הוא להיות כל העוצמה ,בלי אף אחד לומר לך שאינך יכול לעשות כזה או
אחר .זה מראה לנו כי אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא תוכלו להשיג כזה כוח אין המלך או האומה נוכל לעמוד מולו.
והוא יהיה מבליטות את עצמו ,להגדיל את עצמו מעל כל אלוהים :במשך מאות שנים ,השטן הקימה אלים פגאניים רבים ,כל מה
שיש לו דבר אחד במשותף ,בנסותם אנשים נכון פולחן אלוהי היקום בלהציע ההיבטים האלה של האמונה הנכונה אשר אנשים למצוא
טוב .בדרך זו השטן הוא מסוגל לזייף של אלוהים אמונה אמיתית עם מצג שווא הימנו.
עם הקמתה של הכנסייה של רומא כדת צורר המשיח ,השטן יש דמיון כזה קרוב של האמונה האמיתית כדי להקשות על כתבי
הקודש לא מחונך ,לראות את השקר של זה .כדי לשכנע את הספקנים של הכנסייה של רומא ,זה מנהל מלחמה נגד כל הדתות האחרות,
אפילו השטן דתות פאגאניות הישן של העבר.

אתה יודע ,אם הכנסייה שנכחת הוא נכון הפולחן של אלוהים או לא על-ידי השוואת שלה תורתו את עשרת הדיברות .אם אפילו
אחד עשרת הדיברות הוא לא אישר ,קידום על ידי הכנסייה שלך ,כגון שבת ביום השביעי ,אז זה לא כנסיית האלוהים אבל הכנסייה של
צורר המשיח.
 ,עליי לדבר דברים מרהיבים נגד האל של אלים :האל של אלים הוא הפניה אל אלוהי היקום .המילה "נפלא" מוגדרת בתור:
באופן יוצא דופן נפלא ,מאוד טוב או מהנה .העובדה כי מי תרגם את המילה הזאת ,העברית המקורית לאנגלים ,להראות לי שהשטן
השפיע על האנשים האלה ועל התרגומים .המילה העברית המקורית" ,פאייה ",מוגדרת בתור :מילים מצוינות .הן של ,דברים קשה ,קשה
.
המילה "שהשמן" משמש גם  definerשל המילה "פאייה" ,מה שאומר :להראות או כדי לגרום לעין .אבל משום שהוא משמש
בהגדרת המשמעות :כדי להפוך אשר שאחרת היה לכאורה קשה או קשה לראות ,זאת דרך אחרת לומר שקרים .מה נפלא או מהנה על
חילול השם הדיבור צורר המשיח או שקרים נגד האלוהים?
ו ישגשג עד זעמו להתבצע :המילה "זעם" מוגדרת בתור :כעס על זה נראה לא הוגן או בלתי סבירה .זעמו הוא מה אלוהים
קורא של שקרים קללות שנאמרו על ידי השטן .האלוהים הוא האמת ,כי השטן ,דרך השקרים שלו ,גורם לאנשים לראות דבר האלוהים
את השקר ,השקר של השטן האמת ,הוא זה אשר גורם לאלוהים יש התמרמרות.
זה גם מודיעה לנו זה אנטיכריסט בדמות הכנסייה של רומא ישגשגו ,לפחות לזמן מה .פירוש המילה "פרוספר :",הצלחה,
לשגשג .כי הכנסייה של רומא ועובר להיות מדינה עצמאית .עיר קטנה ,הוותיקן ,לדת ברחבי העולם עם כוחה והשפעתה על אומות
ואנשים רבים ,מראה הנבואה הזאת כמו שיש להתגשם.
בגלל זה נקבע ייעשה .אלוהים אמר כי הראש של השטן יהיה חבול על ידי המשיח ,אשר לפרש להביע כי המשיח להתגבר,
לה ביס את השטן .האל הזה אמר ,יקרה ,ואת מה אלוהים אומר ,אשר צפנת ,זו האמת .אבל זה עלול לקחת קצת זמן זה יתרחש בדיוק כפי
שאלוהים אומר שכן .אלה מעל נבואות הם דוגמה טובה .אלוהים נתן הנבואות האלו למקום בסביבות  534לפנה ס או כ 1,050 -שנים
לפני שהם יבואו לעבור יש כמוצג שהם עושים היסטוריה.
האלוהים הוא בטוח ,כאשר אתה מסתמך על דבר האלוהים אתה בטוח זה אמונתך היא מוצק ולאחר ההבטחות שאלוהים נתן לנו
מתקיימים תתגשם אלה אשר שמים את מבטחם באלוהי היקום.

להגדיל את עצמו מעל כל
לא יהיה הוא להתייחס האל של אביו ,ולא הרצון של הנשים ,וגם לא מתייחס כל אל :כי הוא יהיה להגדיל את עצמו מעל לכל.
דניאל 11:37

גם הוא יהיה להתייחס האל של אביו . :זה צורר המשיח כי אלוהים הוא מדבר ,אז מיהו אביו של צורר המשיח? ? ומה אם כן
מי הוא האלוהים של האב השטן הוא אביו של אנטיכריסט ,אבל השטן לא עובדים את אלוהי מכל סוג שהוא ,כי השטן מאמין בעצמו

להיות .היו זמנים מתי השטן נתן פולחן האל הבריאה ,עד שנפל מגן עדן .השטן יש כאלו זה יכול להיקרא האלים של השטן ,וזה כל האלים
פגאניים שהקימה השטן כדי למשוך גבר מן הפולחן האמיתי של אלוהים-
לדעת אילו אלוהים זה הוא להיות דיבר כמו להיות אלוהים השטן אינו ברור לי .הכתוב לעיל ,המילה "אלוהים" מודפס עם הון
" ,"Gהפעם היחידה שהוא הון " "Gמשמש כאשר הפרט הוא האלוהים של הבריאה ,כל האחרים נקראים האלים אך הם לא מקבלים
באות " ".gזה יכול להיות שגיאת  typesetאו זה יכול להיות ניסיון על ידי השטן כדי לבלבל ,או זה יכול להיות כי זה מתייחס אלוהי
היקום כמי שהיתה פעם אלוהים השטן.
בברית הישנה ,בכל פעם המשפט "אלוהים האב" משמש זה הפניה אלוהי היקום; לכן ,אני הולך להניח כי זה אומר לנו כי
אנטיכריסט ייתן אין כבוד אלוהים הבריאה ,אשר מבחינה היסטורית הוכיחה שזה נכון...
וגם לא הרצון של נשים :זהו מזהה של מי הוא צורר המשיח .זה אומר לנו כי אנטיכריסט תגרום אלה חלק שלה כמרים ונזירות
להסתייגות מסקס .אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא אסרו שלה כמרים ונזירות מלהיכנס לנישואים ,ובשנת מעשה זה מביא
במימוש נבואה זו.
וגם לא מתייחס כל אל :עם המילים האלה שאני יכולה להסיק לעיל הדיון לגבי איזה אלוהים היה השטן של אלוהים ,יש לי
עכשיו לקבל כי זה היה .מדברים על אלוהי היקום ,כבר עכשיו מדבר של אלים אחרים.
כי הוא יהיה להגדיל את עצמו מעל הכל :אני בטוח כי אתה בא על פני אנשים בחיים שלך שחצן כל כך ומלא את עצמם כי הם
בקושי לשים לב לאנשים אחרים סביבם למעט המעטים האלה חברים ותומכים האחרים שהם אוהבים התעללות או עינוי .זה סוג האדם
שהוא השטן ,ההבדל היחיד הוא השטן יש את היכולת להשפיע על אנשים מבלי שהם יודעים כי הוא מתרחש .היא זו דרך שהשטן מגדיל
את עצמו על פני אחרים ,כמו האבא כך גם הוא צורר המשיח.

האל של כוחות
אבל האחוזה שלו הוא יהיה לכבד את האל של כוחות :האל שאותו אבא שלו ידע לא יהיה הוא כבוד עם זהב ,כסף ,אבנים יקרות,
ונעים דברים .דניאל 11:38

אבל האחוזה שלו הוא יהיה לכבד את האל של כוחות :אני לא הייתי בטוחה מה שאמור היה על ידי "אלוהים של כוחות ",אז
בדקתי את זה אברו התנ ך כדי לגלות מה היה הגדרת המילה העברית המקורית .כי המילה " ,"Mauzמוגדר כבית :מקום מבוצר ,מבצר,
להחזיק חזק .
זה היה דבר מסקרן אותי כי זה גרם לי להבין .שאני יודע עליהם אין דת אחרת זה מועשר עצמו מאחורי חומות מבצר ,כמו
הכנסייה של רומא ברכושה של הוותיקן .אם אתה חושב על זה הרבה הכנסיות עולם חדש נבנו יותר כמו מבצרים ממה שהם היו מקומות
פולחן .הייתי מוותרת מחשבה לדבר שכזה לפני ,אבל שוב זה לעיל פסוק הוא חושף עוד המזהה של צורר המשיח.

אלוהים אביו ידע לא תעשה לו כבוד עם זהב ,כסף ,אבנים יקרות ,ונעים דברים .להבין זאת לשאול אותך את השאלות
האלה ,איך האל של הפקודה הבריאה שאנחנו עובדים אותו? הוא שואל כי אנחנו נותנים לו זהב ,או כסף או אבנים יקרות? לוק אלוהים,
מה לא .אלוהים מצווה שאנו מצייתים לחוק שלו ,ולא לחיות על ידי המוסר שלו .לא ניתן להעניק דברים בעולם אלוהים הבריאה כי הוא
זה שיצר אותם .הם כבר שייכים אלוהי היקום ,אנחנו רק חושבים הבועות מבריק של חמשת האחוזים אוצרות שייך לנו.

כלל על רבים
ובכך שהוא אעשה בתא המטען חזק ביותר עם אלוהים מוזר ,הוא יהיה להכיר ולהגדיל עם התהילה :והוא ,כי שלטון .במשך הרבה,
נחלוק את הקרקע עבור רווח .דניאל 11:39

 ,הוא יגרור אותם כדי לשלוט על רבים" :אותם" הפרט הם כפילויות ואת השותפים למזימה של הכנסייה של רומא ,האצילים,
לאצילים והמלכים של .
זוכר :הזכרתי כי חל ערכת סודי בין הכנסייה של רומא ואת האצולה מלכי אירופה? מעל זה התוצאה הסופית של שלהם נכנס
הליגה עם אנטיכריסט
 ,נחלוק את הקרקע עבור רווח :האדמות של כל ממלכת חולקו בין האצילים השונים לבין שאר אדוני נמוכה יותר .מה זה עשה
הוא לתת את כל הכוח ואת העושר של האדמה למי נתן אמונים הכנסייה של רומא ומוסדרת כל השאר יהיה גולש או עבדים של הארץ.

האימפריאליזם האירופי
בזמנו של הסוף יהיה מלך הדרום לדחוף אותו ,:מלך הצפון יבוא נגדו כמו סופה ,עם ,מרכבות ,עם פרשים ,ועם הרבה ספינות; והוא
יהיה להיכנס המדינות ,יהיה הצפת עוברים על .דניאל 11:40

בזמנו של הסוף יהיה מלך הדרום לדחוף אותו :שעת הסיום היא דרך אחרת לומר ,לאחרית הימים ,זה גם יכול להיות
"במועד קרוב לסוף ימים".
זוכר :על פי מה שכבר למדנו מתוך ספר דניאל ,של אחרית מתחיל כאשר יוליוס קיסר הכריז על עצמו דיקטטור על החיים או
על  50לפנה ס
פסוק זה ולכן מדבר על דבר שמתרחש מתישהו אחרי  50לפנה ס אנו יודעים גם כי הכוח אנטיכריסט נוסדה בשנת הוותיקן
בשנת  538לספירה מספרת לנו כי זה מעל הפסוק מדבר על משהו שמתרחש לאחר תאריך זה ,כי זה ,המלך של הדרום ,היא מנוגדת צורר
המשיח ,מלך הצפון.

כמו סופה
 ,מלך הצפון יבוא נגדו כמו סופה :השאלה צריכה להישאל ,איזה כוח התעוררו בעולם מתישהו אחרי הקמתה של אנטיכריסט
חשמל בצורה של הכנסייה של רומא שלא תהווה איום כזה לדת צורר המשיח כי זה יבוא נגדה כמו סופה ?
אני לא רואה זה לדיון נוסף על מסעות הצלב .כאשר מוחמד הנביא הוקמה הדת המוסלמית ,זה התחיל ככוח תוקפני מאוד ,אשר
בתוך זמן קצר כבשו את כל רוב הקרקעות של אזור הים התיכון המזרחי חוץ מה שנשאר של האימפריה הרומית המזרחית אשר הטבילן
עצמה האימפריה הביזנטית.
המוסלמים כבשו גם את האדמות של צפון אפריקה ,הגובל הים התיכון ממצרים ועד מרוקו ,לרבות חלקים ימינו ספרד.
כזה פיצוץ של הרחבה כנראה גרמו פחד בליבם של האפיפיור ברומא ,ולכן אין ספק שהוא קרא מלכים של אירופה כדי לבנות
צבאות לעלות לפלשתינה ולהשתלט על העיר ירושלים.
והוא יהיה להיכנס המדינות ,יהיה הצפת לעבור מעל :אני רואה את זה של הנבואה של זמן עדיין העתיד שלי ולא העבר שלי.
זכור :מלך הדרום בשלב זה של ההיסטוריה פסוקים אלה מקבלים נבואה היא הדת המוסלמי; לכן ,זה אומר לנו כי אנטיכריסט
עוד פעם ישלח האומות תחת שליטתה נגד המוסלמיות ,בדיוק כפי שהיה במהלך השנים של מסעי הצלב.

מלך הצפון
הוא ייכנס גם לתוך האדמה המפוארת ,מדינות רבות ניתן להפיל :אבל אלה ימלט מתוך ידו ,ואפילו אדום ,מואב ,ואת מפקד בני
עמון .הוא יהיה למתוח את ידו גם על המדינות :ו מארץ מצרים לא ימלט .דניאל 11:41-42

זכור :מלך הצפון הוא צורר המשיח ,אנטיכריסט מפצה יותר מסתם הכנסייה של רומא ,אבל כוללת את כל המדינות האלה של
אירופה נתן במזון ,תרמו לצמיחה של כוחה והשפעתה של הכנסייה של רומא בתקופת ימי הביניים ,עדיין לעשות זאת גם היום.
אני רואה פסוקים אלה לקפוץ קדימה בזמן עבר הזמן של מסעי הצלב ועד הכיבוש אימפריאליסטית האירופית; כאשר האומה
האלו כבשו הרבה בעולם ,האומות עם הקהילה המוסלמית כלולים ב כיבוש זה.
הוא ייכנס גם לתוך האדמה המפוארת ,מדינות רבות ניתן להפיל :הקרקע המפוארת הינה אשר אלוהים קורא בארץ ישראל,
או הארץ המובטחת .עם ההסתערות של מדינות אירופה החוצה להקים אימפריות ברחבי העולם ,צרפת ואנגליה היו המוצלחים ביותר
באזור הים התיכון.
זכור :פסוקים אלה מדברים על מלך הצפון ,או צורר המשיח ואת הניסיון שלו כדי לעצור את הדת המוסלמית להתרחב כל עוד
יותר ממה שזה היה.

יודע את

זה :אנטיכריסט מתחיל אומה קטנה ,הוותיקן ,אך עם הזמן הוא כולל גם המדינות האלה של אירופה נתן חומר

ותמיכה לצמיחה של כוחה והשפעתה של הכנסייה של רומא .ככזה ,המדינות האלה של אירופה ,אף-על-פי עוסקת כיבוש נפרד מן הרצון
של הכנסייה של רומא ,היו בדיוק אותו הדבר ,חלק אנטיכריסט ,לכן היבט של להיות המלך של הצפון כפי שהוא מכונה בפסוקים אלה.
הוא טוב למתוח את ידו גם על המדינות :ו מארץ מצרים לא ימלט :את הטופס של האומות הכובש של אירופה ,אנטיכריסט
יוצר השפעה ושליטה מקרים רבים של האומות עם הקהילה המוסלמית ,לרבות מצרים ,במשך שנים רבות.

עושר ,כוח על-פני האדמה
אבל יהיה לו כוח על האוצרות של זהב ,כסף ,ושוב כל הדברים היקרים של מצרים :הלובים ,אתיופים יהיה על צעדיו .דניאל 11:43

עם כיבוש רוב העולם האירופי ,זה החזיר את כל העושר של העולם אירופה ,כולל העושר של מצרים ,לוב ו אתיופיה.

נבואות של המלחמה הגדולה
אבל בשורות מתוך המזרח ,צפון האם הטריד אותו :ולכן הוא יהיה ללכת הלאה עם זעם גדול להשמיד ,ולחלוטין בדכי לברוח רבים.
דניאל 11:44

אני רואה את זה פסוק כמו עוד קפיצה קדימה בזמן ,והזמן שבו אנו חיים כיום.
אבל בשורות מתוך המזרח ,צפון האם הטריד אותו :אני רואה את זה כנבואה על עלייתו של  .I.S.I.Sואת כוחם גדל והולך
של איראן.
ולכן הוא יהיה ללכת הלאה עם זעם גדול להרוס :אני רואה את זה כנבואה על אומות אירופה ואת המאמצים מדינת ארצות
לחימה ,להשמיד את  .I.S.I.Sוליצור מאגר נגד איראן.

חג סוכות של הארמון
הוא יהיה צמח הסוכות של הארמון שלו בין הים נמצא בהר הקדוש המהולל; עדיין יבוא לסופו ואני לא אעזור לו .דניאל 11:45

הוא יהיה צמח הסוכות של הארמון שלו" :המשכן" הוא כל בניין או מבנה שתקל על פולחן .זו הכנסייה של רומא הקימה
 conclavesנוצריות רבות בכל רחבי המזרח התיכון.
בין הים נמצא בהר הקדוש המהולל :אני מאמין שמילים אלו מצביעות על הכנסייה הקתולית גדול שנבנה בירושלים לפני כמה
מאות שנים .ההר הקדוש הוא התייחסות המראה של בית המקדש.

עדיין יבוא לסופו ,ואני לא אעזור לו :המילים האלה אומרים לי ,צורר המשיח להיכבש .למרות כל את כוחה והשפעתה נרחב
בכל רחבי העולם ,בסופו של דבר אנטיכריסט תיפול.
התנ ך אומר לנו מי זה מי תביא אנטיכריסט ,את זוכרת איפה אתה יכול למצוא את הנבואה הזאת .אני אתן לכם רמז; הוא ממוקם
ב ספר דניאל.

אחרית הימים
 ,באותו הזמן מייקל יעמוד ,הנסיך הגדול אשר במרוצת לילדים של אנשיך :ולא יהיה זמן של צרות ,כזה כפי שמעולם לא היה מאז
היתה אומה אפילו כדי באותה עת :בזמן הזה אנשיך יימסר ,כל אחד יהיה למצוא בספר .דניאל 12:1

ילדים של אנשיך
כי אלה נבואות שנאמר לדניאל ,ההפניה כי מיכאל הוא הנסיך של דניאל אנשים ,הם אלה שאנו קוראים יהודים ,דניאל היה
יהודי ,אבל כמו הראיתי לך קודם ,זה עשוי לא להיות נכונה .ההגדרה של " Aהילד ישראל ",מישהו מי שומר המצוות של אלוהים
ומחזיק שישוע הוא אלוהים בדמות אדם לכן לדעתי שמייקל הוא הנסיך או את המלאך השומר של כל אלה אשר סוגדים לאל כמו
שאלוהים ציווה ,אשר היהודים עשו לעתים רחוקות ,אבל זה דניאל היה ממוספר אלה שמוגדר בתור ישראלית או אלה אשר ישוע מגדיר
הקדושים של אלוהים.

בעת צרה
פסוק זה הוא הפניה אל אחרית הימים ,כי זה מתייחס" ,ולא יהיה זמן של צרות ,כזה כפי שמעולם לא היה מאז היתה אומה
אפילו כדי באותו הזמן ".אני רואה זה התייחסות בעת צרה לגבי סוג של אסון ברחבי העולם ,אדם או עשה או טבעי .אני מציע אירוע
הכחדה כלשהי.

כולם נכתבו בספר
בזמנו( ,אחרית הימים) ,שיועבר הקדושים של אלוהים ,אבל כמו הבא חלק פסוק זה מראה ,לא כל מי הם חושבים שהם
" .זו התייחסות בספר החיים ,שרק אלה אשר כתבו את החוק של
הקדושים של אלוהים תימסר ,רק את "כל אחד יהיה למצוא בספר
אלוהים על ליבם ויש גם עדותו של ישוע המשיח יהיו שמותיהם בספר החיים .אלה אשר קוראים לעצמם נוצרי או יהודי אך מפחדות
לדבר האלוהים ,או את עשרת הדיברות ,או לא מקבל את שישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,אינם הקדושים של אלוהים ,ולכן לעשות לא
יש את השמות שלהם כתובים בספר החיים.

תחיית המתים
רבים של להם לשינה בעפר הארץ יהיה ער ,כמה חיי נצח ,וכמה בוז נצח ובושה .דניאל 12:2

" הם אלה אשר נמצאים קבריהם ,יחזור ,וזה למה הכוונה"התעוררת.
"
אלה מכונים לעתים כמו",זה לישון בעפר הארץ,
" מתייחס לאלה אשר נלקחים אל ישוע בעננים( ,סוף העידן) ,במהלך הופעתו השנייה של ישו.
"כמה לחיי נצח,
" מתייחס לאלה אשר בגלל החטאים שלהם ,אי-ציות לאלוהים ולכל תורתו ,יחזור ,לא לחיים ,אבל מוות נצחי,
"כמה חבל ובוז נצח
(אש הגיהינום).

החכם
 ,הם להיות חכם ואמונתכם תזרח כמו הבהירות של הרקיע; והם פונים רבים הישר כמו הכוכבים לעולמי עולמים .דניאל 12:3

אלוהים מתייחס לכל מי לוקח זמן ומאמץ כדי לחפש בחריצות על האמת שלו להיות חכם .זה של האנשים האלה ואת מאמציהם
כי רבים אחרים מוצגים את האמת ,וכי לכן נשמרים מפני אש האורתודוקסיים.
זוכר" :חינוך מוליד ידע ,ידע גוררת הבנה ,הבנה מוליד חוכמה .אם אתה חרוץ במחקר שלך של כתבי הקודש ,לקבל את דבר
האלוהים ,אז אתה ימוספרו אלה שאלוהים מחשיב להיות חכם.

החותם הספר
אבל אתה ,דניאל  ,Oתסתום את המילים ,החותם את הספר ,אפילו עד שעת הסיום :רבים .תרוץ הלוך ושוב ,האם ניתן להגדיל את
הידע .דניאל 12:4

דניאל הוא שאומרים לא לתת יותר התחשבות את המילים האלה ,כי הן מיועדות למי שגר אחרית הימים ,אשר ,אני בטוח ,שבו
אנו חיים היום.
המילים" :ניתן להגדיל את הידע ",להניח להיות התייחסות הפיצוץ של ידע והבנה של מדעי לרפואה ,אשר אירעה 100-השנים
האחרונות .אף-על-פי ידע מסוג זה נמצא הגידול ,הידע וההבנה של מי הוא ,מה הוא דורש מאיתנו ,קרובה לא קיים.

כמה זמן עד הסוף?
ואז אני דניאל הסתכל ,הביטו ,שם עמד השני שניים ,האחד בצד הזה של הגדה של הנהר ,והשני בצד הזה של הגדה של הנהר .אחד
אמר האיש לבוש פשתן ,אשר היה על המים של הנהר",כמה זמן הוא יהיה עד הסוף הפלאים האלה?" דניאל 12:5-6

" לפרש כמו להיות אלוהים-אלוהים .כדי להבין את זה אתה צריך לחזור דניאל  .10:5האחרים מבקשים ישו-
"האיש לבוש פשתן
אלוהים עוד כמה זמן לפני שהוא הופך את העולם ממש שוב.

זמן ,פעמים ו חצי
שמעתי את האיש לבוש פשתן ,אשר היה על המים של הנהר ,כאשר הוא החזיק את יד ימין ואת יד שמאל אל השמים ,ואת sware
על ידו שישו הזה לנצח זה יהיה זמן ,פעמים של חצי; מתי הוא יהיה להשיג יפזרו את הכוח של העם הקדוש  ,כל הדברים האלה יהיה גמור.
דניאל 12:7

" כפי שאתה
 .אלוהים .-אלוהים עושה נדר ,בתשובה לשאלה ,כי הפעם משומם לילדים של ישראל יהיה"עבור זמן ,פעמים ,חצי.
וודאי זוכר זה מחשבת החוצה אל 1260( ,שנים מילולי) ,כי אנטיכריסט יצטרכו להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים אשר האמיתי
בני ישראל לא היהודים או של עם ישראל.
זוכר :הראו כי אין לך להיות צאצא דם לג'ייקוב בכדי להחשב להיות ילד של ישראל.
אני רוצה לציין הערה שהפכו בפסוק זה ,אנו שנאמר כי היא ניתנת לאנשים הולי ,לפרש זה כמו כלומר בזמנו של ביאתו השנייה
של ישוע ,כי ההגדרה של העם הקדוש לא יהיו היהודים ,ולא יהיה הנוצרים ,אבל השילוב של כל מי לשמור את המצוות של אלוהים ,
והחזק כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,אשר הוא איך ישו מגדיר את הקדושים של אלוהים ,ולכן העם הקדוש הם הקדושים של
אלוהים.

דניאל מבולבל שוב
 ,שמעתי ,אבל הבנתי לא :אז אמרתי",הו אלי ,מה יהיה הסוף של הדברים האלה "? והוא (המלאך) אמר",קדימה שבדרך ,דניאל:
עבור המילים סגור ואטום עד הזמן של הסוף ".דניאל 12:8-9

דניאל שומע את המילים שדיבר איתו ,אבל הוא לא מבין מה הם מתכוונים ,אז הוא שאל כי הם שיש להבהיר לו.
המלאך נתן הנבואות האלו של דניאל ,מספרת דניאל " להגיע שבדרך ",אשר לפרש להביע ,לא לתת לזה עוד מחשבה ,המילים
האלה הם לא בשביל לדעת ולהבין אותו ,אבל מי מצותו אחרית הימים .כי אני מבין רוב ממילים אלה ואני יכול לתת לך פרשנות הגיונית
את המשמעות שלהם ,אומר לי כי אנו נמצאים באחרית הימים ,כפי שנתתי הסבר וחשבון היסטורי זה הנבואות האלו הגיעו למעשה כדי
עבר ,זה אומר לי כי אנו נמצאים כעת סופו של היום הופעתו השנייה של ישו אינו רחוק.

רבים יהיה להיטהר
רבים יהיה להיות מטוהרים ,גרם לבן ואני ניסיתי; אבל הרשעים אעשה וברשעות ;:אף אחד הרשעים אבין ולא אבין החכם .דניאל
12:10

" מתייחס למי אוהבת את האל לשמור מצוותיו ,ולא יודעים שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ואת מות קדושים
"רבים יהיה יטוהר
באמונה הזאת.
" מתייחס הניסויים מדומה כי הקדושים של אלוהים להיות .העבירי באותה תקופה בשנה  ,1260ואז תלה,
"גרם לבן ,ולא ניסה.
" או תוצא להורג בטוהר שלהם מאמין.
ערף את ,או נשרף על המוקד ,אשר הוא"עשה לבן,
" הוא התייחסות לאלה אשר הם חלק של הכנסייה צורר המשיח ,אשר לגרום את הקדושים של אלוהים אז ירצחו.
"המרושע,
"הרשעים לא אבין ":כי אין להם האלוהים האמיתי ,הם לא מבינים את האמונה הוצגו על ידי אלה כקדוש מעונה.
" היא עוד אחת הדרכים של אלוהים אומר לנו ,כי אלה חכם או זה חי לפי חוקי האלים ,יבין מדוע הם נמצאים
"אבל החכם אבין
להירצח על ידי אנטיכריסט ,כי הם לחכמה האלוהים.

 1290שנה הנבואה
ולא מהזמן בו הקורבן היומי תלקח משם ,ולהגדיר תועבה זה ארצה שומם ,יהיו אלף שתי מאות ,תשעים ימים .)1290( ,דניאל
12:11

אני מבולבל לגבי פסוק אחרון זה .כל שאר הפסוקים זה מתייחס הזמן אנטיכריסט צריך לעשות מלחמה עם הקדושים של
אלוהים ,מתייחס הזמן  1260ימים ,אז אני מבולבל .למה פסוק זה יש נוספת  30ימים נבואיים בתוכה.
בשיעור אחר ,נתתי הסבר כאשר הנבואה שנת  1260מתחיל עם הקמתה של אנטיכריסט כוח בשנת  538לספירה ונגמר בשנה
אנטיכריסט יש בכוחו כדי לרדוף את ורצח את הקדושים של אלוהים בשנת  1798נלקח ממנה .בעת הוספת  30שנים נוספות באותו
התאריך של  1798תקבל  1828לספירה הראיתי בשיעורים אחרים מה התאריך  1828מסמל את אלוהים.

 1335שנה הנבואה
ברוך הוא הוא זה  ,waitethיבוא של אלף שלוש מאות וחמש ,שלושים ימים .)1335( ,דניאל 12:12

פרק זמן אחר 1335 ,ימים ,אשר נותן  75נוספים נבואיים ימים או  75שנים מילולי ,הוא גם מבלבל .בעת הוספת  75שנים
 1798תקבל  .1873שוב ,נתתי דיון לגבי משמעותו של התאריך הזה בשיעורים אחרים.
לאחר שחשבו נותנים תפילה לאלוהים ,אולי יש לי הבנה של פסוקים אלה ,אבל להראות לך מה הם מתכוונים ידרוש כי הייתי
חייב לתת לך הסבר מעמיק על כאשר שנת  1260שלטון האימה של אנטיכריסט מתחיל ונגמר .יש לא כיסינו את זה עדיין ,אז אני אחכה
עד שנגיע אליו ,להסביר את הפסוקים שלעיל.

לעמוד אחריתך
אבל ללכת שבדרך עד הסוף תהיה :כי אתה ואזי לנוח ,לעמוד אחריתך בסוף הימים .דניאל 12:13

" אשר הוא
"לנוח" היא הדרך של גבריאל לספר דניאל שהוא ימות ,וכי הוא ואז יקום לתחייה"לעמוד אחריתך בסוף הימים,
הפניה הופעתו השנייה של ישו ,ואני מניח שיש הרבה של דניאל עם אלה של האלים ילדים יחד עם אברהם ,יצחק ,יעקב ,משה ,זה יקום
לתחייה ונפשך לחיי נצח.
המטרה של דניאל הנביא של אלוהים היה לשמוע את דברי ה' לכתוב לנו על אחרית הימים יש ולהבין אותם .דניאל לא מבין יש
לעשות עם חוסר להסתכל אחורה על היסטוריה עתיקה ,כפי שאנחנו יכולים לעשות ,כדי לדעת ,ולכן כדי להבין מה אלוהים אומר לנו.
כפי .הראו ,הקדשתי הבנה לוגית וחזק הנבואות האלו ,כי כל אחד מהם ספר דניאל לבוא אל עבר ,לכן ,אני חייב להאמין כי
אנחנו כרגע באחרית הימים .האם אתה מוכן עבור ישו להחזיר? את יכולה באמת להגדיר את עצמך כמו הקדוש של אלוהים?

