Lição 18
Ascensão do anti-Cristo
Semana setenta profecia
Setenta semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e
tornar-se um fim aos pecados e para fazer a reconciliação pela iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a
visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Daniel 09:24

Este é um aviso que Deus está dando ao Daniel, passar para os outros filhos de Jacó, que, na época, são
os primeiros escravos para a Babilônia e depois para os persas, assim como os outros espalharam aos quatro
ventos, bem como para os próximos dois ou três gerações.

Quebra de contrato
Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa:

Lembre-se: da nação de Israel se recusou a guardar os mandamentos de Deus, conforme descrito
nos livros de Jeremias e Ezequiel, portanto, Deus removido a mão de proteção fora deles e permitiu a Babilônia
para conquistá-los e destruir não só a nação de Israel, mas para destruir a cidade de Jerusalém e seu templo.
Agora, após setenta anos de vida sob o domínio deste povo estrangeiro, Deus é esperançoso que os
poucos que restam vão ver o erro de seus pais e abraçar plenamente os mandamentos de Deus. Deus sabe que
no entanto, que estas pessoas não aprenderem com o erro de seus antepassados, para que ele dá mais um aviso
do que vai acontecer à nação de Israel, se não conseguir guardar os mandamentos de Deus, desta vez.

Para terminar a transgressão
Para terminar a transgressão refere-se às queixas que Deus manifestou-se nos livros de Jeremias e
Ezequiel. Em suma, exceto alguns de cada geração, os judeus não foram obedientes à lei de Deus ou palavra. 70
Setenta semanas: Deus está dando os falecidos de Jacó uma quantidade específica de tempo, "Setenta
semanas", para terminar suas transgressões contra ele e seus mandamentos.

Tornar-se um fim aos pecados
Tornar-se um fim aos pecados e para fazer a reconciliação pela iniquidade, conforme listado no livros
de Jeremias e Ezequiel o filhos de Jacó, pequei por não manter os mandamentos de Deus, bem como muitas
outras iniqüidades. Deus está dando Setenta semanas proféticas para acabar com esses pecados e arrependerse.
Os falecidos de Jacó recebem 70 semanas para parar de pecar e fazer a reconciliação por sua iniqüidade,
que é outra maneira de dizer, que eles têm Setenta semanas, para agirem juntos, ou então eles vão perder a
aliança que eles têm com Deus. Eles estão em quebra de contrato e o risco de perder a aliança que define-os
como filhos de Deus, por causa de suas transgressões contra a lei de Deus.

Para trazer a justiça eterna
E de trazer justiça eterna. A definição de "Justo" é: estritamente observador de moralidade,
comportando-se sempre de acordo com um código moral, justificável. Deus quer que a nação de
Israel a viver em justiça eterna, que quer dizer que Deus quer que as pessoas a viver moralmente reta para
sempre, com toda a nação e não apenas alguns.

Lembre-se: Deus tornou-se tão zangado com a nação de Israel, que permitiu que os babilônicos
devem destruir a nação, a cidade de Jerusalém, bem como o templo de Deus. Nos anos setenta como dado de
Jeremiah, quase aumentaram, e nesta oferta de perdão dado a Daniel, Deus é dar ao povo da nação uma última
chance de dar culto a Deus como ele Deus ordena.

70 semanas não 70 anos
Não confunda essa profecia das "Setenta semanas" com os anos setenta que Deus fez com que o povo
de Israel ser espalhado aos quatro ventos quando eles foram conquistados pelo Babylon. Esta profecia das 70
semanas é uma profecia do fim dos tempos e, portanto, sujeitos a tradução de um dia por um ano , como
revelado no livro de Ezequiel.

Profecia do ano 70
Como você pode recordar no livro de Jeremias, nos anos setenta falados, são do tempo desta visão que
Daniel está tendo, e está quase no fim. O império babilônico é estabelecido no ano 605 A.C. quando conquista,
Israel e Egito naquele ano. Foi então que Deus disse a Jeremias que ele daria o remanescente do povo 70 anos a
viver sob o domínio da Babilônia. Quando Daniel está tendo essa visão próxima é por volta do ano de 538 A.C.
ou cerca de 67 anos mais tarde, que equivale a dizer que o ano 70 profecia está quase no fim. É por isso que
Daniel faz a oração a Deus de acordo com os primeiros versos do capítulo 9 de Daniel. Ele está ciente de que os
anos 70 estão quase, de seu estudo sobre os escritos de Jeremias, e ele está pedindo a Deus para manter sua
promessa de trazer os filhos de Israel para Jerusalém e a terra da Judéia.

Profecia de semana 70
É por causa desta oração que Daniel faz com que Deus revela a Daniel a história futura do homem como
um todo e da nação de Israel especificamente. Agora eu pergunto ao leitor, você acha que o povo de Israel, até
mesmo aqueles poucos que permanecem após os 70 anos em cativeiro, seria capaz de passar por uma
transformação tão grande como seria necessário para cumprir com demanda de Deus, em apenas 70 semanas
literais, ou em pouco mais de dois meses? Embora não impossível, considero mais improváveis, conhecendo
seu histórico do passado desde a época de Moisés. Entendendo isso, decidi determinar apenas o que Deus estava
realmente dizendo, especialmente depois que Deus revelou o um dia para o cálculo de um ano para mim.

490 anos literais
Lembre-se: na profecia de tempo do fim, um dia profético é igual a um ano literal, portanto, uma
semana profética será igual a 7 dias proféticos, portanto 70 semanas seria igual 70 vezes 7 ou 490 dias
proféticos ou 490 anos literais.
7 dias em uma semana
70 semanas em profecia
490 dias proféticos é igual a 490 anos literais
Para selar a visão e a profecia, Eu interpreto isso no sentido de que se a nação de Israel limpa seu ato
no prazo de setenta semanas, (490 anos literais,) as profecias de tempo final de Daniel, será lacrado e removido.
Em outras palavras, Deus fará com que a linha do tempo indicada pelas profecias para acabar e não acontecer.

Como vê, não só podem Deus ver o futuro e então retransmitir este para nós antes que aconteça, mas este verso
está nos dizendo que se a nação de Israel retorna para a verdadeira fé do Deus da criação, nos próximos anos
490 e manter seus 10 mandamentos, ele irá reescrever a história. Em outras palavras, se os judeus tinham correr
para Jesus com os braços abertos e reconheceu-o como o Deus da criação, nestes tempos de fim que estamos
agora a estudar e predito por Deus, nunca aconteceria. Louvai ao senhor e seu incrível poder.
Pense nisso, Jesus que já estabeleceram o Reino de Deus na Terra 2.000 anos atrás. Todas as guerras que
foram travadas desde nunca teria acontecido. Jesus poderia nunca ter sido pregado na Cruz, e Satanás teriam há
muito tempo foram retirados da terra e o universo.

Para ungir o Santo dos Santos
O mais sagrado é o Messias. A "Anoint" irá instalar o Messias oficialmente e com cerimônia
como o Messias e Deus na carne de um homem.
Se o povo de Israel tinha abraçado Jesus como o Messias e o ungiu como seu rei e senhor, então teriam
mostrado seu cumprimento da profecia semana 70. Em vez disso, os líderes do templo e o rei se esforçou para
matar Jesus e subverter o que ele pregou e ensinou.
Com a revelação desta linha do tempo e o seu início, podemos determinar quando o Messias profetizado
a chegar. Esta é a única profecia na Bíblia onde o real ano da chegada do Messias é dado a conhecer. Até hoje,
2600 a 2700 anos mais tarde, os judeus ainda não entendo isso, é por isso que eles não vêem Jesus como o
Messias.

A data de início de ano 490
Sabe-se, portanto e entender, que da ir por diante do mandamento para restaurar e construir Jerusalém até o
Messias, o príncipe deve ser sete semanas e sessenta e duas semanas: será construída na rua novamente e a parede,
mesmo em tempos perturbados. Daniel 09:25

Este versículo dá uma grande quantidade de informações; Vou tentar quebrá-lo para baixo em tão fácil
uma explicação possível.

Sabe-se, portanto e entender
Nas últimas lições têm apontado como Deus usa frases como: "Quem tem olhos que veja" ou "Quem
tem ouvidos, deixá-los ouvir", mas desta vez sai bem de Deus e nos diz, "Saber" o que estou dizendo e
"Entender". Você precisa sentar e tomar conhecimento disto, Deus está sendo muito explícito que o que ele está
prestes a mostrar-nos, é importante, muito importante.

Restaurar e construir Jerusalém
Isso da ir por diante do mandamento para restaurar e construir Jerusalém, neste Deus está dando uma
data específica no tempo. O ano em que o comando é dado para reconstruir a cidade de Jerusalém, é o mesmo
ano que o 2300 ano e no ano 490 profecias começam.

Até o Messias
Até o Messias o príncipe deve ser sete semanas e sessenta e duas semanas. Desde o ano em que a
ordem é dada para reconstruir Jerusalém e o templo ao advento do Messias, será a primeira parte da semana
setenta, profecia (490 anos). Este então nos diga o ano em que o Messias vai chegar pela primeira vez.

Cálculo de 483 anos
O que a referência no versículo acima está dizendo é que, a partir da data, a ordem é dada para restaurar
Jerusalém, para a vinda do Messias, o príncipe será 483 anos literais. Isto que eu determinar como segue.
As palavras, "serão sete semanas e sessenta e duas semanas," precisa ser discriminados fácil ver
seções para que cada seção pode ser determinada separadamente.
[Sete semanas] [03:20] [Duas semanas].
A primeira seção tem [Sete semanas], que equivale a 49 dias proféticos. Isso é calculado como segue,
semanas de 7 vezes 7 dias em uma semana, é igual a 49 dias proféticos.
A segunda seção dá o qualificador número [Nota 3] , que é determinado pelo valor dado antes, que neste
caso são semanas, então threescore conforme definido pelo dicionário Encarta é igual a 60 semanas, cada

Pontuação igualando o valor de 20 semanas, 20 vezes 3 é igual a 60 semanas proféticas. Uma década é 10 anos;
a pontuação é duas vezes contanto que uma década ou 20 anos.
Podemos então multiplicar 60 semanas por 7 dias em uma semana, o que nos dá 420 dias proféticos.
A terceira seção nos dá [Duas semanas], que é igual a 2 vezes 7 ou 14 dias proféticos.

Adicionado você obter todos juntos:
49 dias
mais 420 dias
mais 14 dias
483 dias proféticos ou 483 anos literais quando você permitir que um dia por um ano.

A rua deve ser construída
Rua será construída outra vez e a parede, mesmo em tempos perturbados. O que isto quer dizer é que
terá começado a reconstrução de Jerusalém, mas que não será fácil, que aqueles que se mudaram para a área que
tinha sido a Judéia, quando os judeus foram forçados para fora pelos babilônios, resistirá o retorno dos judeus.
Esta resistência é dada a discussão no livro de Esdras e Esther.

O ano de Jesus é batizado
No versículo acima, Deus dá uma data de início específica quando esta linha do tempo de 70 semanas
proféticas, ou 490 anos literais vai começar, e que é no mesmo ano em que é dado o comando para restaurar e
reconstruir Jerusalém.
Você pode querer tomar nota da referência ao Messias, o príncipe que é uma referência ao batismo de
Jesus. Sabia disso, até Jesus é batizado por João Batista, Jesus não é o Messias, que é o batismo que torna a
carne e sangue de Jesus Cristo, não seu nascimento como um homem, é por isso que Deus, ou Jesus, nem
qualquer um dos Apóstolos já estabelecidos ou tolerada a celebração do nascimento de Jesus. Natal e Páscoa
são uma invenção do anti-Cristo, não de Deus. Em nenhum lugar nas Escrituras vai encontrar instrução ou
comando que eles ser observado. Se não falada por Deus é uma mentira.

Deus disse que ele vai dar a nação de Israel, 490 anos literais para se arrependerem de seus pecados,
que, portanto, deixa 7 anos literais, não calculados para acima. O Messias vai chegar no final dos anos 483 e os
restantes anos serão composto dos três e meio anos que Jesus caminhou entre nós e ensinou, e então próximos
três e meio anos, será a vez da ressurreição de Jesus, até o fim dos 490 anos que as pessoas têm tempo para se
arrepender.

O apedrejamento de Estevão
É o apedrejamento de Estevão, no ano de 34 D.C. que dá a confirmação de Deus que a nação de Israel
rejeitou-o e não conseguiu reconciliar-se com ele, mesmo após o profético de 70 semanas ou 490 anos literais.
Para reafirmar o versículo acima, usando nosso conhecimento assim adquirido, saber, portanto e
compreender, que da ir por diante do mandamento para restaurar e construir Jerusalém até o batismo do
Messias, (o Jesus Cristo), devem ser 483 anos literais, e o Ministério de Jesus será por 7 anos, o que dá um total
de 490 anos. Invertendo-se o cálculo para verificar nossa precisão que você dividir 490 dias proféticos por 7
dias em uma semana, tem direito a 70 semanas.

Comando para restaurar Jerusalém
De 457 BC quando é dado o comando para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, para o
apedrejamento de Estevão, em 34 D.C., o primeiro mártir cristão é literal de 490 anos ou 490 dias proféticos. Eu
determinei a estas datas na história da seguinte história publicada.

Fatos históricos
Se você ir para trás de 34 D.C. quando Steven foi apedrejado, 490 anos, venha para o ano, 457 A.C..
Para verificar esta linha do tempo, só precisamos determinar se o comando para restaurar a cidade de Jerusalém
ocorreu em 457 A.C.. Isso é verificado nos seguintes fatos historicamente fundamentados como revelado em
publicações da Bíblia e da história.

O sétimo ano de Artaxerxes, o rei
E aí, subiu alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e os levitas e os cantores e porteiros e a Nethinims, a
Jerusalém, no sétimo ano de Artaxerxes, o rei. Esdras 7:7

Como você vê um tempo definido ou data é mencionada, o sétimo ano do reinado de Artaxerxes, o rei.
Se você vai para a internet e olha para a história do Império Persa, você encontrará que este rei governou no ano
457 A.C., como podemos determinar datas no 21st Century. Este então dá suporte e prova que o comando para
reconstruir poderia ter ocorrido no ano 457 AC.

Tempos difíceis
Na Bíblia, o livro de Esdras capítulos 5 e 6, fala sobre os eventos que antecederam a este comando e a
resistência dada por aqueles que viviam na área de Jerusalém durante a sua reconstrução, se você gostaria de ler
sobre isso. Este então dá apoio à, rua será construída outra vez e a parede, mesmo em tempos perturbados.

Destruição do segundo templo
E depois de sessenta e duas semanas serão Messias cortadas fora, mas não para si mesmo: e o povo do príncipe
que virá, destruirá a cidade e o santuário; e o seu fim será com uma inundação, e até o fim da guerra desolações são
determinadas. Daniel 09:26

E depois de sessenta e duas semanas O Messias deve ser cortada, nesta referência de tempo, as
primeiras sete semanas estão faltando da anterior. Isto diz-nos que o Messias será removido, (cortar), após 62
semanas proféticas, ou 62 semanas vezes 7 dias é igual a 434 dias proféticos ou 434 anos literais.
O Messias será cortado fora, mas não desde o começo da profecia semana 70, mas após o primeiro
profética de 7 semanas ou 49 anos literais, sabemos disso porque essa profecia sai de cena as primeiras sete
semanas. Portanto, porque sabemos que a data de início é de 457 A.C., e a data em que o Messias será cortado
começa 49 anos mais tarde, esta linha do tempo começa no ano 408 A.C., que é o ano em que a reconstrução do
templo é concluída. Aceito isto como verdade e, portanto, não pesquisei isso para verificar se esta data, mas
encorajo qualquer pessoa que queira a prova histórica do presente para verificar por si próprios.

Lembre-se: aqueles que me procuram diligentemente devem encontrar me

Definição Threescore e duas semanas
Vamos olhar como fizemos o primeiro período de tempo. [Sessenta] [duas semanas]. Isto diz-me que
este período começa com 7 profética semanas ou 49 anos literal depois é dado o comando para reconstruir
Jerusalém ou 457 A.C. menos é igual a 49 anos 408 A.C. e termina em um mesmo tempo termina o período de

69 semanas proféticas, ou 27 AD. Se você tentar fazer as contas se chegar no 26 27 não, mas você tem que
permitir o ano 408, como ter sido incluído nos 49 anos, então você precisa adicionar um ano à matemática.
O corte do Messias ocorreria, não dentro das "sessenta e duas semanas" período mas "após" o
encerramento do mesmo. Neste momento, não temos detalhes exatos quando isso acontece; esses detalhes são
dados no verso 27 no entanto, a partir deste versículo, que somos informados que acontece às vezes "após" o
encerramento das 62 semanas.
Baseado no versículo 25 , que encontramos que as 62 semanas proféticas vêm depois de 7 semanas
proféticas, então temos aqui uma progressão de diferentes partes da profecia toda semana 70.
Temos as 7 semanas proféticas, ou 49 anos literais, para a construção da cidade e do templo.
Então há as 62 semanas proféticas, ou 434 anos literais, o ínterim entre a conclusão do edifício de
Jerusalém e o batismo de Jesus.
E a última semana profética, ou 7 anos literais, que é o tempo do Ministério de Jesus, que é dada no
versículo 27. Baseado neste fato deve concluímos que as 62 semanas proféticas faladas em versículo 26 é o
mesmo período falado em verso 25, portanto, termina ao mesmo tempo e que é de 27 D.C. o ano em que Jesus é
batizado. Portanto, o Messias deve ser cortado em algum momento "depois" 27 AD.
Nos primeiros 49 anos literais, a rua e a parede serão reconstruídos; a partir daí que o Messias será mais
434 anos mais literal. Isto pode melhor ser verificado a propósito do tempo original é dada no versículo 25,
[sete semanas] [Threescore] e [duas semanas]. Se você olhar para isso dessa forma, você verá que as sete
primeiras semanas proféticas ou 49 anos literais, a estrada e a parede do templo são construídos. Isso pode ser
verificado através de documentos históricos. Os tempos turbulentos tem a ver com a resistência dada a
reconstrução por aqueles que viveram na área durante a reconstrução, refiro-me novamente para os capítulos do
livro de Esdras 5 a 6. Então recebemos a setenta, ou 60 profética semanas e duas semanas proféticas, que fazem
62 semanas proféticas, vezes 7 dias em uma semana, e chegar aos 434 literal, o que nos leva ao batismo de
Jesus em 27 D.C..
Mostrando isso em anos literais da mesma forma eu mostrei a quebra para baixo em semanas que seria
menos confuso.
[49 anos literais] [434 anos literais] é igual a [483 anos literais.]

De 457 A.C., quando o comando para reconstruir é dado, primeiro você tem o edifício real do tempo
Templo de 49 anos, que trazem-na 408 A.C., então o período entre o momento do edifício para o advento do
Messias ou mais 434 anos que nos traz a 27 AD.

Lembre-se: a profecia sobre a nação de Israel para se arrependerem de seus pecados é para 70
semanas proféticas, ou 490 anos literais, Daniel 09:24. Este período de tempo, Daniel 09:25, é de 69
semanas proféticas , ou 483 anos literais. A restante semana profética é explicada em Daniel 09:27.

Um aviso aos judeus
Uma nota para qualquer judeus que estão lendo estas páginas: estas profecias sobre o primeiro advento
de Cristo são verificáveis na história, portanto, só Jesus pode ser o verdadeiro Messias. Para continuar a negar
Jesus é colocar-se no caminho da perdição. Acredito que a palavra de Deus. Deus deu a Daniel estas profecias
para nós saber que sua verdade; Não vire as costas na verdade de deuses.

Não para si mesmo
Mas não para si mesmo, refere-se ao fato de que Jesus é cortado fora, mas não por qualquer coisa que
ele faz, mas por uma outra força. Isso nós sabemos da história e da Bíblia que Satanás por meio de sua
influência e controle dos anciãos templo, causado que Jesus foi crucificado até a morte de 3 anos e meio em seu
ministério.

O príncipe que virá
e o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário. Para entender isso, você precisa
entender que o príncipe que está sendo falado. Não é Jesus, o Príncipe de Deus, mas, Satanás, o príncipe da
terra. Quando Jesus é crucificado, ele deixa a terra, então o preço que virá, é Satanás. Deus criou o universo e
tudo pertence a ele, mas Satanás tem reivindicou a terra e tudo que está nela e se declarou, príncipe do mundo.
Deus também se refere a Satanás como o príncipe da mentira. É, portanto, as forças de Satanás, que são os
gentios, ou mais especificamente, os romanos, que demolir o templo. Você deve saber, no entanto, é pela
vontade de Deus que o templo é demolido, tal como foi pela vontade de Deus que os babilônios destruíram o
primeiro templo. Deus não quisesse o templo destruído, nunca poderia ter sido.

O final com uma inundação
e o seu fim será com uma inundação. Isso pode melhor ser entendido por um verso dado no livro do
Apocalipse.
E a serpente (Satanás) expulsa da sua boca água como um dilúvio depois a mulher (Igreja de Crist), que ele
pode causar-lhe a ser transportado fora da inundação. Apocalipse 12:15

Neste versículo está se referindo ao fato de que os seguidores da verdadeira adoração a Deus são poucos,
em comparação com a população de não-crentes, e que Satanás tentará oprimi-los com uma inundação de quem
aderir ao falso evangelho de Satanás e, portanto, frequentar a Igreja de Satã False.

Uma visualização gráfica
Deus usa o simbolismo da inundação vindo da boca da serpente, graficamente revelar que a água da
enchente é, na verdade, as palavras proferidas por Satanás, o falso evangelho de Satanás e não água,
literalmente. Isto pode ser mostrado como verdadeiras no estabelecimento do anti-Cristo, (Igreja de Roma), e
como ele tenta destruir os Santos de Deus, através das suas mentiras e blasfêmias da palavra de Deus e por seus
julgamentos da Inquisição.

Fim da guerra
e até o fim da guerra desolações são determinadas. Esta guerra que está sendo falada é a guerra entre
Deus e Satanás, que tem sido feroz, desde que Adão e Eva pecaram. Este versículo está dando profecia sobre o
fim dos dias e a grande guerra e o rescaldo da grande tribulação e todas as outras guerras e tempos de tribulação
até a grande guerra. Em suma, o que Deus está nos dizendo é que, desde o momento da crucificação de Jesus até
a guerra grande e final, haverá um período aparentemente interminável de guerras e tribulação em todo o
mundo.

A guerra entre Deus e Satanás
E o Senhor Deus disse a serpente, "por teres feito isto, tu és amaldiçoado acima todo o gado e todos os animais
do campo; sobre o teu ventre serás tu ir e pó comerás o teu todos os dias da tua vida: E porei inimizade entre ti e a
mulher e entre a tua semente e a sua semente; ele ferirá tua cabeça, e tu cagou bruise seu calcanhar. Gênesis 03:14-15

Com estas palavras, Deus declarou guerra contra Satanás para Adão e Eva a virar contra ele e trazendo o
pecado para a terra, onde não há pecado tivesse existido anteriormente. É com esta declaração de guerra que
todas as guerras entre os homens tiveram em sua essência.

A desolação dos judeus
E ele deve confirmar aliança com muitos por uma semana: no meio da semana, ele fará o sacrifício e a oblação
cessar e para o espalhando abominações ele elaborará, desolado, mesmo até a consumação, e que determinada deve ser
derramado sobre o desolado. Daniel 09:27

Confirmar o pacto
e ele deve confirmar aliança com muitos por uma semana: Esta é a semana profética restante que
cumpre a profecia de semana setenta, que quando você usar o um dia por um ano você tem 7 anos literais. O
"ele" sendo falado aqui é Jesus ou o Messias, e que ele vai pregar o Evangelho de Deus e confirmar que os
judeus cumprir o pacto, o Pacto de segunda, que eles têm com Deus. Este Jesus vai fazer uma semana
profética ou 7 anos literais.
Se você já teve alguma dúvida sobre a minha explicação sobre os versos anteriores e a definição de
semana profética 70 ou de um dia para o cálculo de um ano, isto agora deve convencê-lo da correcção das
minhas avaliações. Você sabe que o Ministério de Jesus durou 3 anos e meio antes de ser crucificado e depois
mais 3 anos e meio depois de sua ressurreição. Isto acima versículo é verificado em sua exatidão como sendo
uma semana profética ou sete anos literais. Porque este versículo é verificado, então, a explicação dos outros
também é verificada.

O sacrifício de cessar
e no meio da semana, ele fará o sacrifício e a oblação ao cessar. Meio, refere-se a meio da semana,
ou 3 anos e meio para o Ministério de Jesus. Que, neste ponto médio, o sacrifício de animais para a remissão
dos pecados, chegará a um fim. Com o sacrifício de Jesus na Cruz, não existe uma necessidade para a remissão
dos pecados através de sacrifício de animais, porque você só precisa olhar para os ensinamentos de Jesus e viver
por esses ensinamentos, para receber o perdão de seus pecados.
A primeira metade nestes 7 anos literais ou 3 ½ anos literais, Jesus vai andar entre nós e nos ensinar,
confirmando assim o pacto, e então ele vai ser pregado na Cruz, que é como ele faz com que o sacrifício e a

oblação ao cessar. Com seu sangue na Cruz, levando nossos pecados para ele, não existe a necessidade de
sacrifícios, assim ele faz com que cesse, por sua morte.
Para aqueles que lêem estas páginas, que não são judeus e, portanto, podem não entender quando Jesus é
pregado na Cruz, a necessidade de sacrifício de animais para a limpeza de seus pecados chega ao fim. Isto é
porque Jesus (o cordeiro) é o sacrifício mais perfeito e tomou neste nossos pecados sobre ele, para que nós
podem ser redimidos no Senhor Deus. Antes de Jesus, não havia nenhuma redenção possível do sacrifício de
animais, somente através de Jesus nós justificam-se na esperança de salvação.

Ele deve fazer desolado
Para o espalhando abominações: Esta parte deste versículo é para os filhos de Jacob, refere-se a
multidão de pecados, cometidos pela nação de Israel, conforme descrito nos livros de Jeremias e Ezequiel,
apesar das advertências dos profetas. É uma "abominação" qualquer ato que está em oposição ou em
desobediência a lei ou a palavra de Deus. Temos de dar culto a Deus exatamente como comandos,
qualquer outra coisa é uma abominação e sua adoração é em vão.
Ele fará desolado: Ser "Desolate", é ser sem esperança. A esperança é ser redimido por Deus e assim
deu a salvação. Quando você deixar de dar a verdadeira e correta de adoração a Deus, então você está sem
esperança de salvação, para o seu culto é em vão.

Até a consumação
A palavra "Consumação" é definido como: um final, a trazer algo para uma conclusão
satisfatória, ou a conclusão satisfatória finais ou a realização de algo perfeito. Este
então refere-se a realização final de Deus de sua finalidade para o homem. Dei voz para isso antes, mas para ter
certeza, é intenção de Deus para trazer o homem do pecado de Adão e mais uma vez viver na perfeição que
Adão e Eva tinha antes de que pecaram.

Retornar ao paraíso
É intenção de Deus para restabelecer o jardim do Éden, ou algo semelhante a ele. Isto pode ser mostrado
como sendo verdadeiro, quando você olha para a própria Bíblia. Os dois primeiros capítulos da Bíblia são tudo

sobre um universo perfeito, com um perfeito homem e um Deus perfeito. Os dois últimos capítulos da Bíblia
são todas sobre a reintegração de que a perfeição.

Somente em Jesus Cristo
e determinado deve ser derramado sobre o desolado. a palavra "desolado" é definido como:
solitária, sem alegria e sem esperança, que se refere a todos os que rejeitam Jesus e perdem-se de
nunca saber redenção e todos os dons que Deus promete para aqueles que são redimidos. Isto refere-se a
destruição do segundo templo e a cidade de Jerusalém, bem como a dispersão forçada da população (o
desolado) para os confins do Império Romano e além. Para colocar essa outra maneira, com o sacrifício de
Jesus, usar animais como sacrifício para limpa-los de seus pecados chegou ao fim e somente através de sua
aceitação de Jesus como Deus na carne de um homem e os ensinamentos de Jesus como o cumprimento das leis
de Deus, podem você espera limpa-se de seus pecados novamente , se você não acredita em Jesus, então você
está desolado, para somente em Jesus pode você ser resgatado.

Pausa para dar conta
Acho que devemos todos parar e pensar para o tenho lido aqui. Daniel, de 600 A.C. a cerca de 553 A.C.,
foi previsto estes acontecimentos sobre o Messias, o Cristo Jesus e a construção e destruição do Segundo
templo em Jerusalém. Isso é mais de 500 anos antes dos eventos ocorrem. Pergunto, como pode ser isto? Como
é possível para um homem dar tais predições, com tal precisão perfeita? Um homem não pode, só Deus
poderiam fazer isso. Se você não está convencido de que Deus é real, até agora, eu não sei que você já pode ser.
Mesmo assim, li, eu ainda tenho esperança para você.

Jesus é o Messias só é possível
Você também deveria reflectir sobre isto; "Quem, senão Jesus se encaixa essas profecias de Daniel"?
Não há nenhuma outra, portanto, Jesus tem que ser o Messias, para nenhum outro se encaixa essas datas muito
específicas e historicamente determináveis. Quem ler e estudar e, portanto, compreender que os livros do novo
testamento sabem disso, só os judeus e aqueles que têm preguiça de estudar a Bíblia, parecem ser cegado por
Satanás.

Lembre-se: se você não adorar a Deus como ele ordena que você deve, então você não adorar o
Deus da criação em tudo. Se você rejeitar a Jesus, como sendo o filho de Deus, então você rejeitou a verdadeira
adoração de Deus também.

O ano 2300 profecia

Este gráfico foi fornecido a mim por um estudante da Bíblia e tem a linha de tempo do ano 2300
iniciando no ano, o comando que Jerusalém é condenada a ser reconstruída pelos persas, (457 A.C.).
Os anos de 2300 é um over lambendo o período de tempo, que se você adicionar 2300 de 457 A.C.,
quando o comando para reconstruir é dada, na qual todos os outros tempos períodos dados no livro de Daniel se
encaixam, começando em 457 A.C. conseguiu 1844 AD.
Se, como me pediu, "que evento de importância aconteceu em 1844 AD,", a resposta pode ser
encontrada na seguinte explicação a profecia dos 2300 dias. Porque nós cobrimos um monte de informações,
desde que a profecia dos 2300 ano foi mencionada pela primeira vez, eu vou brevemente sobre esses versos
novamente para trazer a sua memória voltar ao assunto.

O pequeno chifre revisitado
Fora de um deles saiu um pequeno chifre, que ENCEROU superior grande, em direção ao sul e em direção ao
leste e em direção a terra agradável. Daniel 8:9

Fora de um deles refere-se a quatro grandes impérios humanos, babilônio, persa, grego e romano.
Saiu um pequeno chifre refere-se a buzina pouco falada em Daniel 7:8 ou o anti-Cristo.

Que encerei superior grande refere-se ao poder e autoridade que exibe o anti-Cristo.
Em direção ao sul e em direção ao leste refere-se a a cidade de Roma é a capital da Igreja Católica, que
nós aprendemos é o anti-Cristo. A partir daí, a Igreja de Roma estende sua influência para o leste no Império
Romano do Oriente e a sul em África.
E em direção a terra agradável, que é uma referência para a terra de Israel ou da Palestina.

Carimbado para baixo o Host
E que encerado grande, mesmo para o exército do céu; e derrubarem alguns do host e das estrelas no chão e
carimbado em cima deles. Daniel 08:10

E que encerado grande , o "," refere-se a Satanás e através dele, o anti-Cristo (Igreja de Roma) e o
falso evangelho de Satanás que a Igreja False é construída em cima. Cera grande refere-se ao poder e influência
que apresenta.
Mesmo para o host do céu é uma referência para o Deus todo-poderoso, bem como outros seres
celestiais.
Alguns do host e das estrelas no chão derrubarem refere-se à queda contínua da graça que os anjos têm
de falso evangelho de Satanás. Mas isso também se refere ao evangelho sagrado de Deus em como as mentiras e
enganos pregados pelo anti-Cristo, faz com que o homem cair em desgraça e deslize à condenação, bem.
Carimbado sobre eles isso é para mostrar como a pregação dos anti-Cristo Pisões sobre as leis de Deus,
em seu esforço para destruir tudo o que é de Deus e Worshiped.

Se ampliada
Sim, ele próprio ampliada até ao príncipe do hospedeiro e por ele o sacrifício diário foi levado, e o lugar do seu
santuário foi escalado para baixo. Daniel 08:11

Ele próprio ampliada se refere a algo que eu sugeri antes. Se Satanás foram humano ele seria
diagnosticado com uma doença mental chamada de Megalomania. Como tal, ele tem um ego inflado e um senso
de auto-estima muito maior do que ele na verdade, o que me diz que Satanás é clinicamente insano.
Mesmo com o príncipe do host que se refere a Jesus como filho de Deus.

Por ele o sacrifício diário foi levado embora. Muitos que leram este versículo acredita que a "por ele"
se refere a Satanás, mas a última coisa que falou antes estas palavras é referência a Jesus. É Jesus por causa de
seu sacrifício na cruz que o sacrifício diário é levado embora. Satanás provavelmente preferiria que o templo
não foi destruído. Com o sacrifício de Jesus e o fato de que o povo e os anciãos de Israel rejeitaram Jesus, o
propósito do templo foi cumprido a ponto de torná-lo obsoleto. Se Deus não tiveram causado que ele ser
destruído, então sacrifícios teriam continuado, o que seria uma abominação para Deus, ele ter dado seu filho em
sacrifício.
o lugar do seu santuário foi escalado para baixo. o santuário é o santuário de Deus ou seu filho, Jesus
Cristo. A razão pela qual que o templo foi construído foi para a esperada chegada do Messias, que como tenho
mostrado só pode ser Jesus; Não há outro que qualifica. Porque os judeus rejeitaram Jesus, o propósito do
templo não existe mais, então Deus, não Satanás, causá-lo para ser destruído.

Moldes para baixo a verdade
Um host foi-lhe dado contra o sacrifício diário em virtude de transgressão e derrubarem a verdade ao solo; e
praticada e prosperou. Daniel 08:12

E um host foi dado a ele . O "ele" é Satanás; o "host" é o anti-Cristo ou a Igreja de False. Pense nisso
como um parasita e seu animal hospedeiro. Um parasita não pode viver fora do seu hospedeiro. Deus removeu
de Satanás, a capacidade de interagir em qualquer tipo de forma física com o mundo dos mortais. Em ordem
para ele ter uma influência sobre as mentes dos homens, eles primeiro tem que ter personalidade e caráter como
Satanás semelhantes. Além deste Satan precisaria de algum tipo de um host ter qualquer poder real no mundo
dos mortais. Eis porque Satanás causaram a ser estabelecido o anti-Cristo. Na Igreja de Roma e na pessoa do
Papa e cardeais, Satanás tem poder e influência, não apenas sobre aqueles com personalidades semelhantes,
como ele tem, mas Satanás tem poder para punir aqueles que caso contrário iria dar adoração a Deus como Deus
ordenou.
Contra o sacrifício diário refere-se à prática dos judeus para sacrificar animais para a limpeza de seus
pecados. Por causa do sacrifício de Jesus, bem como a rejeição de Jesus pelos judeus, Deus tiraram o sacrifício
diário e, portanto, é contra isso nunca poderia acontecer novamente
Em virtude de transgressão refere-se aos pecados dos judeus. A palavra "Transgressão" é definido
como um crime ou qualquer ato que viola uma lei, comando ou código moral. Nos judeus excel
contra os dez mandamentos. É por causa da contínuas transgressões dos judeus que Deus enviou o Messias em

primeiro lugar. Com os ensinamentos de Jesus e sua vida entre o Deus dos judeus esperava que seria
convertidos de seus pecados e abraçar a verdadeira palavra.
Derrubarem a verdade no chão , o "que" é mais uma vez Satanás por meio de seu anti-Cristo, e como
as mentiras de Satanás tem ofuscado a verdade de Deus. Em outras palavras, o Santo Evangelho de Deus e
especificamente os quatro primeiros dos dez mandamentos são descartados e vilipendiados pela Igreja de Roma.
É desta forma que Satanás impediu aqueles que acreditam o falso evangelho de Satanás como sendo de Deus,
são perdidas para a redenção de Deus.
Praticava e prosperou. o "Que" desta vez refere-se o anti-Cristo e "Prospered" refere-se ao sucesso
que a Igreja de Roma tinha em remover a verdade de Deus fora do mundo do homem.

Quanto tempo?
Depois ouvi um Santo que fala, e outro Santo disse até que certos saint que falou, "quanto tempo deve ser a visão
relativa o sacrifício diário e a transgressão da desolação, de dar tanto o santuário e o host para ser pisado?" Daniel
08:13

Daniel vê em seu uma Santo visão falando com outro e perguntar, quanto tempo vai tudo parar esta em?

2300 dias
E ele disse-me: "dois mil e trezentos dias; Então o santuário limpeza." Daniel 08:14

-Dois mil e trezentos dias traduz 2300 dias. Este é uma profecia do fim dos tempos, um dia profético é
igual a um ano literal, portanto, 2300 dias proféticos se torna 2300 anos literais.
Então o santuário deve ser limpo. Muitos têm entendido mal estas palavras. O santuário não serão
limpos durante os 2300 anos da profecia, mas depois os 2300 anos acabaram.
Você vê, a fim da profecia dos 2300 anos, ou como tenho mostrado, 1844 AD, singles início de quando
Cristo, como o sumo sacerdote da Igreja de Cristo, irá entrar no Tabernáculo no céu e começar a limpá-la de
todo o pecado.
Para entender este ato por Cristo, vá para o livro de Levítico foram dá explicação dos deveres do
sacerdote chefe do Tabernáculo. Isto não é algo que na terra temos alguma consciência de, mas haverá sinais,
significando que Jesus começou a limpeza.

A limpeza é na verdade o ato de Deus-Jesus julgar todos os que já viveram. Quando ele terminar com
este trabalho, ele irá descartar suas vestes sacerdotais e não as vestes do rei conquistador. É então que ele
retornará à terra no segundo advento de Cristo. A pergunta é: "quanto tempo levará Cristo para julgar todos os
que já viveram em termos que nós na terra vai entender?" Isto não é algo que Deus elabora sobre, mas se você
estuda e entende as profecias de fim de dia, então você vai saber os sinais para procurar que revela quando seu
retorno está à mão.
Se você não entender a importância deste acto de limpeza você precisa ler em Levítico, onde dá
descrição dos deveres do sumo sacerdote, bem como as responsabilidades de todos os padres que o serviço as
pessoas que vêm para o Tabernáculo. O Tabernáculo na terra era simbólico do verdadeiro Tabernáculo no céu.
No início, o Tabernáculo era portátil, construído na forma de uma tenda, mas então o templo foi construído
como um Tabernáculo permanente.

Gráfico de linha de tempo, explicado
No gráfico, que eu vou reproduzir abaixo, você verá os 490 anos ou 70 semanas proféticas dadas para o
Messias, então o colapso dos primeiros 483 anos, então a desagregação da última semana de Jesus, que é
dividido ao meio para indicar os 3,5 anos de seu ministério, então os restantes 3,5 anos após sua crucificação,
que termina com o apedrejamento de Estevão.
Embora não mostrado neste gráfico, os restantes anos de 1810, a profecia dos 2300 anos, irá incluir o
período de 1260 anos que o Anticristo terá que fazer guerra contra os Santos de Deus e o mesmo período que os
Santos de Deus serão dada proteção no deserto. Isto deveria dizer algo sobre quando o anti-Cristo será
estabelecido. Se a profecia dos 2300 ano termina no ano de 1844, então o Anticristo deve ser estabelecido antes
daquele ano, na verdade, 1260 anos do anti-Cristo tem poder para dentro dos anos 1810 que permanecem após o
apedrejamento de Estevão.

Anti-Cristo estabeleceu, no meu passado
Caso você não tenha notado, o período de 1260 anos ocorre antes do ano 1844 AD, que quer dizer que o
tempo do anti-Cristo ocorre algum tempo depois 34 AD e de 1844 AD, não é algo que ocorrerá no meu futuro,
mas no meu passado, sendo agora o ano 2015 AD ou 171 anos depois. Continue lendo e você verá que eu
revelar o ano que o anti-Cristo é estabelecido e o ano em que sua capacidade de fazer guerra contra os Santos de
Deus chega ao fim.

Em que ano Jesus foi batizado?
Se você subtrair os 483 anos literais dos 490 anos literais dados para a nação de Israel para pôr sua vida,
você é deixado com literal de 7 anos após o tempo de que Jesus começa seu ministério. Sabemos que o
Ministério de Jesus durou 3 anos e meio, portanto sobram 3 ½ anos mais após a crucificação de Cristo para a
nação de Israel para se arrependerem de seus pecados. No presente, temos uma data definitiva e final. Sabemos
que Jesus foi batizado no Outono de 27 AD. Sabemos disso porque;
Agora, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, Pontius Pilate sendo governador da Judéia e
Herodes, sendo o tetrarca da Galiléia e seu irmão Tetrarca de Philip da Ituraea e da região de Traconítides e Lisânias
Tetrarca de Abilene. Lucas 3:1

Com esses nomes dados, o ano pode ser determinado através de documentos históricos. Com esta
informação e um estudo da história, você pode determinar que este ano em que Jesus foi batizado é 27 AD
como vamos manter o calendário de hoje. Essas pessoas e seus reinados podem ser verificados de documentos
históricos; Portanto, esta 70 semana prazo terminará na primavera do ano 34 AD ou sete anos após o batismo de
Jesus.

Três Passovers de Jesus
Sabemos que Jesus foi batizado na queda de 27 AD, porque logo depois que ele começou seu
ministério, ele observou uma Páscoa que seria no mês de março de 28 AD.
E a Páscoa dos judeus estava na mão, e Jesus subiu a Jerusalém. John 02:13

Se você não está ciente, que a Páscoa judaica cai na mesma época do ano, como a Páscoa de Christian,
ou na primavera; o versículo seguinte explica isto.
Este mês será a vós o princípio dos meses: será o primeiro mês do ano para você. Êxodo 12:2

Tome nota: No versículo acima, Deus disse que o primeiro mês do ano não é Janeiro, como
podemos observar, mas o que a Páscoa cai no mês, ou março. Este é mais um exemplo de como Satanás tem
tentado alterar as leis e as vezes de Deus.
Aqui, uma nota pessoal, eu ouvi recentemente no noticiário que os judeus estavam comemorando o ano
novo. Isto foi em torno do dia primeiro de setembro. Como é possível, a menos que os judeus não obedecer a
palavra de Deus. No versículo acima, Deus é muito específico, que no mesmo mês que a Páscoa é observada é
no mesmo mês que eles devem observar, como o primeiro mês do ano. Isso me diz que o ano novo judaico deve
ser observado em 1º de março, não em setembro. Como agora digo muitas vezes, ou você acredita na palavra de
Deus e obedece a palavra dele, ou vocês não adoram o Deus da criação. Estar em oposição a palavra de Deus,
não faz de você um filho de Deus, mas a filha de Satã.

Jesus é batizado
O Espírito Santo desceu sobre ele por em uma forma corporal como uma pomba e uma voz veio do céu, que
disse: tu és meu filho amado; em ti me comprazo. Lucas 03:22

Portanto, Jesus foi batizado no outono do ano 27 AD. Nós sabemos da história que o Ministério de Jesus
durou 3 anos e meio, quando ele foi crucificado na primavera, aquando de uma Páscoa, que nos traria para o
ano 31 DC.
Cair 27 AD batizados, para a primavera de Páscoa 28 AD, John 02:13, é igual a 0,5 ou ½ anos.
Partir da Primavera de 28 AD, Páscoa, a primavera de 29 AD Páscoa, John 5:1, é igual a 1,0 ano.
Partir da Primavera de 29 AD, Páscoa, a primavera de Páscoa 30 AD, John 6:4, é igual a 1,0 ano.
Partir da Primavera de 30 AD, Páscoa, para a primavera de 31 AD Páscoa, John 11:55, é igual a 1,0 ano.
Total de isto tudo, e você tem 3,5 anos.
Portanto, mais 3 ½ anos passam depois da crucificação de Cristo, que a nação de Israel tem que se
arrepender de seus pecados. Claro, nós sabemos, Israel não.

Stephen
No ano de 34 D.C. algo acontece, que sela o pico final no caixão da nação de Israel. Naquele ano, um
jovem com o nome de Stephen é trazido perante um Conselho de anciãos "o Sinédrio," para responder às
acusações de blasfêmia contra o templo e a Deus, porque ele pregou que Jesus é o Messias. Isso você pode

encontrar em atos capítulo 7. Seu julgamento dá uma compreensão clara de como corruptos e fora de contato
com Deus que os anciões do templo eram. No final, eles apedrejá-lo até a morte. Stephen, assim, torna-se o
primeiro cristão a ser martirizado, que está sendo feito pelos anciãos muito do Templo de Jerusalém, é a prova
de que eles refutam a Jesus como o verdadeiro Messias, acabando assim com as 70 semanas proféticas, ou 490
de ano literal de profecia de Daniel.

Profecias, levando até o fim
Daniel tem outra visão
No terceiro ano de Cyrus King of Persia uma coisa foi revelada a Daniel, cujo nome foi chamado
Beltessazar, e a coisa era verdade, mas o momento apontado foi longo: e ele entendeu a coisa e tinha
entendimento da visão. Daniel 10:1
Supondo que o Daniel estava em torno de 19, quando Deus lhe deu conhecimento do sonho do rei
Nebuchadnezzar relativas a estátua multi metal, que estava em ou cerca de 603 A.C., essa visão que Daniel está
prestes a dizer-nos de ocorre em ou cerca de 534 BC ou cerca de 69 anos mais tarde. Adicionar 69 19 e você
obter 88, que equivale a dizer que Daniel era cerca de 88 anos de idade quando ele recebe essa visão. Nesse
ponto no tempo, a necessidade de vida média era entre 35 e 50 anos, que fazem um homem verdadeiramente
antigo de Daniel para o seu dia.
As palavras: "o tempo designado foi longa," refere-se ao fato de que essa profecia sendo dada a Daniel
pelo Gabriel é uma profecia do futuro distante no momento de Daniel. Sugiro que essa profecia é o fim dos
tempos e/ou o fim dos dias, o que nos traz a este ponto no tempo que eu estou vivo.

Daniel estava de luto
Naqueles dias eu, Daniel foi luto três semanas completas. Eu comi pão não agradável, nem veio carne
nem vinho na minha boca, nem eu ungi me em tudo, thill três semanas inteiras foram cumpridas. Daniel 10:2-3
Daniel não nos diz por que ele estava na manhã, mas ele sendo 88 anos de idade sugere-me que alguém
ele se preocupava, recentemente morreram, na idade dele, tenho certeza de que ele fora viveu muitos amigos ao
longo dos anos.

Um homem vestido de linho
e em quatro e vigésimo dia do primeiro mês, como eu estava na beira do rio, que é o tigre; depois
levantou os olhos e olhei e eis que um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com ouro
fino de Uphaz: o corpo dele também era como o berilo e seu rosto como a aparência de um raio , e seus olhos
como lâmpadas de fogo e seus braços e os pés como na cor de latão polido e a voz de suas palavras como a voz
de uma multidão. Daniel 10:4-6
As palavras, "quatro e vigésimo dia do primeiro mês," é igual a do primeiro mês do ano do terceiro
ano de Ciro, o reinado de grandes nomes como rei dos reis do Império Persa, como indiquei acima que foi em
torno de 534 A.C., como o nosso calendário atual mantém o tempo.
O rio Tigre é desconhecido para mim. Eu ter olhar para um mapa da área e não encontrou nenhum rio
que ainda tem este nome. Porque Daniel refere-se a este rio como "rio grande", sugere que o nome tigre pode
ser o nome persa para o rio Eufrates, que é sempre referido como o rio grande em toda a Bíblia.
Uphaz é o nome de uma região do ouro-rolamento em algum lugar no Oriente Médio .
Berilo é que uma gema preciosa composto cristalinos minerais de silicato de alumínio
de berílio, que ocorre em formas de branco, amarelo, rosa, verde ou azul. Esta descrição do
homem que Daniel viu em sua visão é, realmente, nada foi encontrado na natureza na terra.
E a voz de suas palavras como a voz de uma multidão é uma descrição similar do voz da Deus todopoderoso que consta no livro de Êxodo.

Um tremor de terra
Daniel e eu só vi a visão: para os homens que estavam de serra não a visão; mas um grande tremer
caiu sobre eles, para que eles fugiram para se esconder. Portanto eu fui deixado sozinho e vi esta grande visão,
e lá permaneceu sem força em mim: minha formosura foi transformada em mim em corrupção, e não mantive
nenhuma força. Daniel 10:7-8
Estas palavras, "para minha formosura foi transformada em mim em corrupção, e mantive sem
força," é uma maneira muito colorida de dizer que ele era um velho cujo corpo era frágil.

Um velho fraco
Ainda eu ouvi a voz de suas palavras: e quando ouvi a voz de suas palavras, então eu estava em um
sono profundo no meu rosto e meu rosto em direção ao chão. E, eis que, uma mão me tocou, que definir-me
sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel 10:9-10
Não estou certo se o Daniel tinha sido batido no chão por causa do terremoto, ou se nesta visão, ele está
vendo-se nesta posição.

Um homem muito amado
e ele me disse: "O Daniel, um homem muito amado, entende as palavras que eu falo a ti e ficamos de
pé: para a ti sou eu agora enviado." E quando ele falou esta palavra a mim, fiquei tremendo. Então ele me
disse: "não tenha medo, Daniel: desde o primeiro dia que thou conjunto teu coração a compreender e a mesmo
castigo a todos antes de teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim para tuas palavras." Daniel 10:11-12
Se você sempre foi curioso que seria necessário para você ser amada por Deus, como esta visão está
dizendo a Daniel que ele é, lembre-se, Daniel manteve o dia de sábado de Lordes ao longo de toda a sua vida.
Daniel não leva sua parte da tabela de reis, mas come somente aqueles alimentos que são permitidos no âmbito
da Aliança de Deus. Ele também é um homem honesto e um homem digno de confiança para cada rei serviu,
portanto, isso me diz que ele também manteve e obedecida, não apenas o quarto mandamento, mas todos os dez
mandamentos de Deus. Se você quer ser amado por Deus, este é um exemplo que você também tem que viver
por.

Reino da Pérsia
, Mas o príncipe do Reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias: mas, olha, Michael, um dos príncipes
chefe, veio para ajudar-me; e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13
Este versículo é uma curiosidade para mim. Neste versículo, o homem que Daniel vê e ouve está
sugerindo que ele esteve diretamente envolveram na conquista do império babilônico persa.
Então você vai entender, Daniel afirmou que este é o terceiro ano do reinado de Ciro, o grande, o que
me diz que apesar da cidade da Babilônia caiu para os persas e os medos, eles ainda não conquistaram todas as
províncias do império babilônico. Então você saberá que Cyrus o grande é morto em batalha em algum

momento antes da conquista final, portanto, essa visão de Daniels acontece enquanto Cyrus ainda é o rei dos
reis.

Visão é para muitos dias
Agora eu vim para te fazer entender o que cairá teu povo nos últimos dias: para ainda a visão é para
muitos dias. Daniel 10:14
Este anjo enviado por Deus não é Gabriel. No começo que achei que Gabriel chegou mais uma vez de
Daniel para dar a Daniel uma compreensão dos eventos que terão lugar ainda mais o futuro do que as profecias
que já estudamos, mas Daniel sabe Gabriel, como é evidenciado nas visões do passado, e a aparência de um
anjo não é o de Gabriel.

Tome nota: Se você está convencido que Ezequiel estabelece o um dia por um ano em determinar
os cálculos de fim dos tempos e do fim do dia para as profecias do tempo, Deus dá ainda mais uma prova que é
correto no versículo acima.

Primeiro: Este anjo diz a Daniel, que dará as profecias futuras "compreensão que cairá teu povo nos
últimos dias:" como eu disse antes, essas palavras referem-se para o fim dos tempos ou o fim dos dias. Que é
dizer, do ponto de vista de Daniel, é uma referência para coisas longe no futuro dele.

Segundo: Este anjo diz a Daniel, "para ainda a visão é para muitos dias." Tenho certeza que você
concordará, que este anjo não é sendo literal, e que ele na verdade está se referindo a muitos anos, não dias.
Desta forma, Deus dá suporte para o um dia para os cálculos de um ano.

Um Daniel envelhecido
e quando ele disse essas palavras a mim, eu definir o meu rosto em direção ao chão, e tornei-me burro.
E, eis que, como a semelhança dos filhos dos homens tocou meus lábios: Então eu abri minha boca e falou e
disse-lhe que estava diante de mim, "Ó meu senhor, pela visão minhas tristezas são transformadas em cima de
mim, e não mantiveram a nenhuma força." Daniel 10:15-16
Não sabendo ao certo, mas eu considero que Daniel torna-se "burra" tem a ver com o fato de que ele é
um homem muito velho e talvez não tudo o que é saudável ter outra visão de Deus. Esta visão tem lugar por

volta de 534 BC que tornaria Daniel cerca de 88 anos de idade, que seria extremamente antigos para esse ponto
no tempo quando a maioria das pessoas morrem por hora são de 35 a 50 anos de idade.

Uma como a semelhança dos filhos dos homens
Isso é para mostrar que este ângulo tem a aparência de um ser humano.
Eu considero a frase, "mantidas sem força" como uma declaração do Daniel que ele é velho e fraco e
como tal não deve ser considerada forte o suficiente para ser dado outra visão.

Servo do meu senhor
"Para como pode o servo do meu senhor falar com este senhor? Quanto a mim, logo ali permaneceu
sem força em mim, também não há ar me" Daniel 10:17
Eu considero este versículo como apoiar meu pensamento que Daniel é reticentes a ideia de receber
outra visão por causa de sua idade avançada.

Vigor renovado
Em seguida, veio novamente e tocou-me um como a aparência de um homem, e ele reforçou me Daniel
10:18
Se a frase "semelhança dos filhos dos homens" não soar como Daniel percebe este anjo como um
homem, este versículo deveria para que nos diz que o anjo tem a aparência de um homem .
Se a razão pela qual que Daniel não aceitava ser mostrado a outra visão é porque ele era um homem
muito velho é verdade, então este versículo está mostrando que este anjo renova saúde e vigor simplesmente
com um toque do Daniel.

Dada a nova força
e disse: "Ó homem muito amado, não tenha medo: paz seja a ti, sim, ser forte, ser forte." E quando ele
dissera-me, foi reforçada e disse, "Deixe o senhor falar; Pois tu tens fortalecido me" Daniel 10:19

Lembre-se: quando Jesus toca as pessoas quem é coxo ou aleijado, que são feitos toda, nesta
tocando de Daniel, eu vejo o mesmo tipo de poderes de cura. Isto então sugere-me que este não é apenas um
ângulo, mas Jesus, o filho de Deus. O problema com esse pensamento é que Jesus não nascerá por mais de 500
anos, como então pode ser Jesus, quando ele ainda está para nascer? Deus me mostrou como isso é feito, mas
não é para mim a educá-lo sobre este assunto. Quando estiver pronto, eu acredito, Deus irão mostrar-lhe
também.

O poder da fé
Com isso, Daniel é reforçado. Sugiro que quando este anjo tocou Daniel, que uma nova juventude foi
dada a Daniel e devido a isso, então ele estava disposta e capaz de receber a visão. Eu sei que o poder da fé
pode curar os doentes. Porque Daniel tem a fé, Deus através deste anjo devolve para Daniel uma certa
quantidade de seu antigo vigor e saúde.

Prenunciando o surgimento da Grécia
, Em seguida, disse ele, "Sabes por que eu vim a ti? E agora voltará para lutar com o príncipe da
Pérsia: e quando eu for para a frente, eis o príncipe da Grécia virá. " Daniel 10:20
Este versículo é mais interessante para mim. Este anjo tem apenas disse Daniel que ele vai lutar contra o
príncipe da Pérsia. Isso me diz que Deus está ativamente envolvida com os assuntos dos homens, até ao ponto
de tomar partido em suas guerras. Se você pensar sobre isto, colocando-se no lugar do Daniel, que você
melhorará compreendem o significado do que está dizendo este anjo.
Neste ponto do tempo, 534 A.C. os persas e os medos estão em vias de conquistar o império babilônico,
538 A.C. e são só apenas entrar em seu próprio império. Então quando este anjo diz a Daniel que ele vai fazer a
guerra com o rei do Império novo, e que os gregos será próximo a vir, Daniel tem que ser confuso ou pelo
menos oprimido por essa notícia. Daniel deve ter uma suspeita de que os gregos será o terceiro Império a subir,
das profecias anteriores sobre as quatro partes da estátua do sonho do rei Nebuchadnezzar, multi metal mas sou
cortina que ele não esperava que isso pode acontecer tão cedo, e se você conhece a história, sabe que isso não
acontece logo, não até 331 A.C. ou outro 203 anos no futuro de Daniels.

Tome nota: Este versículo também está dando a verificação de que a terceira parte da estátua multi
metal e a terceira das quatro bestas que saem do mar são a Grécia, que vai junto com o que eu sugeri dessas
discussões.

Deus está ativo nos assuntos humanos
Sempre soube que Deus estava ativo nos eventos que moldam os assuntos humanos, no caso por dar
resistência a Satanás, mas isto dá-em uma prova de que nós não ficamos sozinhos contra as forças do mal, que
Deus não está apenas dando assistência passiva mas suporte proativo real.

Lembre-se: Estas profecias não são apenas de quatro grandes impérios humano, mas um dizer da
influência crescente que Satanás alcança ao longo dos séculos. Porque Deus podem ver o futuro, ele sabe que os
persas vão cair presa para as supple seduções de Satanás mentiras e enganos; por esta razão, Deus começará o
processo de trazer adiante outro império para substituir o Império Persa com.

Livre pensamento e idéias
Mas vou shew-te o que que é observado na escritura da verdade: e não há nenhum que encobre nessas
coisas, mas Michael seu príncipe. Daniel 10:21
Este é ainda outro versículo a faz-me curioso. Neste versículo está a sugerir que este anjo está prestes a
mostrar para o Daniel, e através dele para nós, algo que está escrito na escritura da verdade, (a Bíblia) que
somente ele e Michael considero correto para nos mostrar. Este versículo sugere-me, que este anjo pode ser
ultrapassando a sua autoridade em mostrar-nesta visão próxima, ou que Deus aprovou a fazê-lo, mas outros dos
filhos de Deus são opostos à apresentação do presente; fazendo este versículo uma curiosidade com certeza.
Se este é de fato o caso, abre-se todo um mundo de possibilidades sobre como existem no céu um
diferentes pontos de vista entre os anjos. Isto então sugere-me que, como membros da Comunidade do céu, eles
têm livre-arbítrio, que o juiz final é Deus, mas eles têm autoridade para falar o que pensam e dar opiniões
divergentes. Tendo vivido minha vida em um mundo onde eu poderia voz minha opinião pessoal, sem medo das
consequências, me dá alegria no conhecimento que a pessoa que sou, vai encontrar no céu, algo que nesta vida
eu manter próximos e queridos ao meu coração.
Tudo o que eu vi da personalidade de Satanás é que ele é um ditador que tenta impor sua vai aos outros,
e que suprime o livre pensamento e discussão livre e aberta, Considerando que este acima verso me mostra que
Deus permite livre embora e incentiva discussões livres e abertas de todos e quaisquer assuntos.
Se você olhar ao seu redor hoje, você verá que estou certo de que aqueles que promovê-lo e o
liberalismo tentam de silenciar quem fala contra isso. É o politicamente correto é tudo. Se você testa batia nas

pessoas em apenas concordando com um certo ponto de vista e tomar uma ação violenta contra aqueles que
falaria de outro ponto de vista, então você pode ver que o liberalismo é o caminho de Satanás, não de Deus.

Deus suporta Pérsia
Também no primeiro ano de Dario, o Mede, até eu, fiquei para confirmar e para fortalecê-lo. Daniel
11:1
Este versículo está dizendo que no primeiro ano do reinado de Dario o Mede, que este anjo falando a
Daniel e através dele Deus, deu apoio ao Império Persa ou no mínimo este um rei. Como já disse antes, Darius o
Mede não é o grande rei, o governante de todo o Império Persa, mas um rei de locador, administrador da
província da Babilônia, que é mesmo assim um vasto território, fazendo Darius um poderoso rei da mesma.
No presente posso estar errado, porque é o meu entendimento de meu conhecimento de semana da
história que Darius o Mede foi o amigo e primo de Cyrus o persa, e foram esses dois que trouxe juntos sobre a
unificação dos persas e medos, que então saiu e conquistaram a Babilônia. Com a morte de Cyrus, teria sido
Darius o Mede quem teria levado até a cornija de lareira do rei dos reis.

O rei Xerxes I da Pérsia
e agora eu shew ti a verdade. Eis que, lá deve ficar de pé ainda três reis da Pérsia; e o quarto será
muito mais rico que todos eles: e por sua força através de suas riquezas ele deve agitar todos contra o Reino da
Grécia. Daniel 11:2
Acredito que o versículo acima está falando rei Xerxes eu, que viveu nos anos 520 a 465 A.C.. Que este
rei o quarto na linha ou o quarto de qualquer poder, tentará fazer guerra com os gregos. Sugiro que este
versículo está falando sobre o mesmo rei da Pérsia que ocasionou a batalha onde os 300 Spartan detiveram um
exército persa na batalha das Termópilas no ano 480 A.C..

Alexandre, o grande
e um poderoso rei deve levantar, que governará com grande domínio e segundo a sua irá. Daniel 11:3
Estes dois versículos estão me dizendo, que é por causa da invasão persa da Grécia pelo rei Xerxes em
480 A.C., que um rei forte dos gregos vai ficar contra os persas e ganhará a guerra. Estou convencido de que
este versículo refere-se a Alexandre, o grande .

Por causa da tentativa dos persas para invadir e conquistar a Grécia, faz com que os gregos se levantar
contra os persas, e é por este desafio que uma pessoa como Alexandre, o grande se levantará. Sinto que o verso
seguinte suporta isto como sendo Alexander o grande em 331 A.C. ou 149 anos mais tarde na história.
Este anjo está mostrando Daniel eventos que não terá lugar durante muitos anos no futuro, e como a
história prova, todos eles vêm passar como estão sendo profetizado por Deus através deste anjo.

Reino dividido em direção a quatro ventos
e quando ele, (Alexander), deve ficar em pé, o seu reino será quebrado e dividem-se em direção os
quatro ventos do céu; e não a sua posteridade, nem de acordo com o seu domínio que ele governou: para que
seu reino deve ser arrancado, nem para os outros ao lado aqueles. Daniel 11:4
Como você pode ver, existem pistas neste versículo que oferecem suporte a minha suposição de que o
versículo anterior e este aqui estão falando de Alexandre o grande.
A frase, "o seu reino será quebrado" é como nós foram mostrados antes, que quando Alexander está no
auge do seu poder ele morre, e seu império é dividido entre seus quatro generais, que é verificada em, "e
dividem-se em direção os quatro ventos do céu."
A frase, "e não a sua posteridade, nem de acordo com o seu domínio que ele governou, também é
outra referência para Alexander e como seus quatro generais dividiu seu Império entre eles, o que nos foi
mostrado antes. Para ser da sua posteridade remete para um herdeiro, que sabemos que Alexandre nunca tinha,
por isso não é para sua posteridade, mas para outros que herdar o Império de Alexandre.

Os reis Ptolomeu do Sul
e o rei do Sul deve ser forte e um dos seus príncipes; e ele deve ser forte acima dele e ter o domínio; seu
domínio deve ser um grande domínio. Daniel 11:5
Estou convencido de que esta é uma referência para o primeiro e o segundo dos reis Ptolomeu do Egito,
que como sabemos da história eram muito poderosos, mas ainda mais é por estes dois reis que a influência da
cultura grega tinha tanto poder sobre o resto dos povos da região do mar Mediterrâneo.

O fim dos anos
e no final dos anos eles devem unir si; para a filha do rei do Sul virá ao rei do Norte para fazer um
acordo: mas ela não deve conservar o poder do braço; nem ele ficará de pé, nem braço: mas ela será dada
acima e eles que trouxe a ela e ele que gerou a ela e ele que reforçou-la nestes tempos. Daniel 11:6
"E no fim dos anos". a primeira parte deste versículo tem-me um pouco incerto de seu significado,
desde o início deste estudo diligente da Bíblia em 2007, eu era da opinião de meu estudo e do que os outros
através da minha vida me dissesse, que começa o fim de anos ou o final dos tempos, no ano em que Jesus é
pregado na Cruz; no entanto este versículo sugere o contrário. Este versículo nos fala que na época de
Cleópatra, Julius Caesar e Mark Anthony, é já no fim dos tempos.

Cleópatra VII Philopator
Cleópatra viveu entre 69 A.C. até cometer suicídio em 30 A.C.. Como você pode ver que este seria o
menos 30 anos antes do nascimento de Jesus e cerca de 60 anos antes de Jesus é crucificado. Isto diz-me que a
minha suposição de quando começa o fim dos tempos tem sido em erro.
Por causa disto acima verso agora assumir que o fim do Times, de acordo com a Bíblia, começa com o
estabelecimento de Julius de que torna-se o Império Romano. Até o momento em que Julius Cesar é feito
ditador vitalício, Roma era uma República, mas por causa de Cesar e os esforços de seu sobrinho Augustus
transformam o governo, de que, de uma República em um governo Imperial e com isso trazer sobre o Império
Romano.
Agora posso ver como é isso que dá a Satanás tal capacidade de ter influência sobre os governantes do
Império Romano, e através das pessoas, que é uma possibilidade, por que Deus considera o início do fim dos
tempos, isto ponto na história melhor do que quando Jesus é pregado na Cruz.
Como uma República, havia muitos que tomou decisões que ditaram o que direção Roma iria, estavam
os senadores. Com tantos, seria difícil para Satanás ter influência suficiente para realizar qualquer coisa que ele
desejava. Quando o governo é transformado em um governo Imperial, com a única pessoa do imperador,
segurando o poder absoluto, a capacidade de controle se torna muito mais fácil para Satanás.
Um aviso ao povo dos Estados Unidos e como o gabinete do Presidente, está rapidamente se tornando
comparável de uma posição Imperial, em vez de um Presidente responsável para as pessoas.

Eles devem se unir
A frase, "eles devem juntar-se juntos," é uma referência de como os dois grandes impérios, o grego,
representado por seu último vestígio de poder no Egito de Ptolomeu e a próxima potência do Império Romano,
são Unidos em um império.
Lembra como eu comentei anteriormente sobre a forma como olha de Deus para os gregos e os impérios
Roman como uma continuação do mesmo de um para o outro, este versículo então pode explicar por que Deus
vê esses dois impérios dessa forma.

A filha do rei do Sul
As palavras, "a filha do rei do Sul," interpretar como Cleopatra do Egito. Que a história nos diz que ela
foi Julius Cesar, que na época era o ditador de Roma, que equivale a mesma coisa como rei ou imperador. Seu
propósito de que César era fazer um acordo com ele que iria manter o Egito como uma nação independente e
aliado de Roma, em vez de uma província conquistada do Império Romano.

Mas ela não deve conservar o poder do braço
Embora se casam sob a lei egípcia, ", mas ela não deve conservar o poder do braço," diz-nos, como a
história pode verificar, que quando César é assassinado, "nem deve pé, nem braço," ela já não tem o poder de
seu braço, ou o poder de sua posição como ditador vitalício para apoiá-la.

Mas ela deve ser dada,
Cleópatra e a terra do Egito, ", mas ela será dada acima e eles que trouxe a ela e ele que gerou a ela,"
não devem continuar muito tempo depois.
Embora Mark Anthony "e ele que reforçou a nestes tempos," cairá.
Tudo o que eu apenas sugeri sobre o significado do capítulo 11:6 é conjectura. No entanto soa muito
como Cleópatra, e estou certo de que é; Ainda considero conjectura. Talvez um de vocês lendo estas palavras,
tendo um maior conhecimento da história do que eu e pode dar verificação esta conjectura, ou outra opinião
todos juntos. Deus quer que nós pensamos de nós mesmos, e então lhe aconselho a estudar e Pesquisar esses
eventos para que você saiba a verdade de Deus.

Fora de uma ramificação das raízes
, Mas fora de uma ramificação das raízes será um pé em sua propriedade, que virá com um exército e
entrará na fortaleza do rei do Norte e deve lidar contra eles e prevalecerá: e também procederá cativos para o
Egito seus deuses, com seus vasos de prata e de ouro; e continuará mais anos do que o rei do Norte. Daniel
11:7-8
A ramificação das raízes me sugerir, para dizer a partir dos governantes de Ptolemy do Egito. É meu
entendimento no entanto que uma vez Cleópatra suicida-se, é o fim da linha de sangue de Ptolemy no Egito. No
entanto, há outra possibilidade. Às vezes Deus dará uma visão geral de um evento histórico e, em seguida, em
subseqüentes versos voltar a falar do evento em maior detalhe. Acredito que esta seja uma ocasião especial.
A ramificação das raízes não significa que aqueles que vêm depois de Cleopatra, mas as raízes da
palavra refere-se àqueles que vieram antes de Cleopatra, neste versículo, portanto, é dizer de eventos que levam
à Cleópatra, ou um salto no tempo.
Um levanta-se em sua propriedade, sugere que após o original Ptolomeu rei do Egito, ele que foi um
dos quatro generais de Alexandre, um da sua linha de sangue que levante-se como um forte rei do Egito. Esta
ideia não se sentou bem com o meu conhecimento sobre esse ponto na história Então pesquisei um pouco e
agora acredito que isto acima versículo está dando a discussão de Ptolomeu o Original e seus esforços para
estabelecer-se como o rei do Egito e a guerra que ele envolvido com o governante das cidades gregas, que foi
regente sob Alexander Perdiccas. Pérdicas não estava querendo que o Império criado por Alexandre será
dividida pelos quatro generais e entrou em guerra com Ptolomeu reunir Egito com Grécia un regra dos seu
Perdiccas como sucessor de Alexander.
Que virá com um exército: sugere que este forte rei egípcio de Ptolomeu, estabelecerá um exército e se
envolver em uma guerra.
E entrará na fortaleza do rei do Norte: durante o auge do Império grego, os governantes da Grécia e o
rei do Egito teve uma forte concorrência económica e cultural entre eles. Isto é, devido à crescente riqueza e
poder da cidade de Alexandria Egito, que havia crescido em uma cidade muito comercial e cultural segundo só
talvez para Atenas.
Como eu sugiro que este versículo é de fato uma discussão do original Ptolomeu, rei do Egito e
Pérdicas, regente da Grécia, eu, portanto, vejo isto como indicando que Ptolemy leva um exército para invadir a
Grécia em seus esforços para destituir Pérdicas de sua posição de poder.

E devem lidar contra eles e prevalecerá: é uma parte da história que as cidades da Grécia perderam os
seus lugares como os centros culturais e económicos do mar Mediterrâneo para Alexandria no Egito, parte da
razão para esta perda é atribuível à guerra que os reis da Grécia e os reis do Egito lutaram um contra o outro.
Na batalha entre Ptolomeu e Pérdicas, em que Ptolemy prevalece, em que ele derrota Pérdicas e que
Pérdicas generais assassinato ele próprio após uma batalha extremamente decisiva que eles perdem de Ptolemy.
e continuará mais anos do que o rei do Norte. Isto é verdadeiro porque quando Roma veio e anexou a
Grécia ao seu império crescente, Egito estendeu como nação independente por muitos anos depois,
Considerando que as cidades da Grécia todos caiu ao domínio romano em 168 A.C. ou cerca de 100 anos antes
de Julius Caesar é feito ditador vitalício.
Isto também é verdade em que Ptolemy vive por muitos anos depois de Pérdicas é assassinada e em seu
tempo de vida como rei do Egito estabelece Egito e sua cidade de Alexandria como o centro econômico e
cultural do mundo por muitos anos após sua morte.

Dinastia de Ptolomeu estabelecida
Então o rei do Sul devem entrar em seu reino e deverá retornar em sua própria terra. Daniel 9:11
As palavras, "devem entrar em seu reino," referem-se ao estabelecimento de seu reino. Até Pérdicas é
derrotada, reinado de Ptolomeu sobre o Egito estava em questão, mas com a morte de Pérdicas, o reinado de
Ptolomeu é assegurado e solidificado.

Filhos da Grécia
, Mas seus filhos devem ser despertados e reunirão uma multidão de grandes forças: e um deve
certamente vem, estouro e passar: Então ele deve retornar e ser agitado, até mesmo para sua fortaleza. Daniel
11:10
Mas seus filhos, eu vejo como referindo-se aos filhos do rei do Norte, mas não para os filhos de
Pérdicas, mas para os filhos dos reis gregos que vêm depois de Pérdicas. Como eu mencionei antes, Deus vê o
Império grego e o Império Romano como uma continuação do mesmo Império. É com isto em mente, que eu
vejo essa referência para os filhos do Norte como sendo uma referência a Roma e não a um dos muitos reis da
Grécia após a derrota de Pérdicas.

Portanto, o que o versículo acima está dizendo é que os "filhos" ou Roma vai reunir uma multidão de
grandes forças. Eu vejo isto como aplicar tanto a Julius Caesar, bem como o general Marco Antônio.
"Um deve certamente vem, estouro e passar por," Eu vejo isso como quando César chega ao Egito,
ele vem para conquistar mas é convencido por Cleopatra simplesmente solidificar sua posição como rainha do
Egito contra seu irmão e seus conselheiros e em fazê-lo fazer de um aliado Romano, que é o que César faz.
Em seguida, ele deve retornar e ser agitado, até mesmo para sua fortaleza, Vejo isto como uma
referência para quando César retorna à Roma com Cleópatra como sua esposa que as pessoas e os líderes de
Roma ter problema com sua aliança com a rainha do Egito e seu casamento, quando ele já era casado com uma
mulher romana. Este conflito leva muitos, inclusive seu amigo Brutus, rebelar-se contra a ditadura de crescente
de César até o ponto que eles o assassinou.

Mark Anthony
e o rei do Sul deve ser transferido com cólera e devem vir adiante e lutar com ele, mesmo com o rei do
Norte: e ele fixará uma grande multidão; mas a multidão será dada em sua mão. Daniel 11:11
Na história, quando Julius Caesar é assassinado, tanto o general Marco Antônio e seu sobrinho,
Octavian, unem forças para tomar vingança sobre aqueles que mataram César. Uma vez que aqueles foram
despachados, Mark Anthony é enganou por Cleópatra e tentativa junto para conquistar Roma e estabelecer um
império egípcio.
Mark Anthony, portanto, é "o rei do Sul", que consta esta acima do verso, e que ele juntamente com
Cleopatra são movidos para tentar ultrapassar a Roma. Em seu esforço para conseguir isso, Rainha Cleópatra
através de sua enorme riqueza como rainha do Egito, irá estabelecer um poderoso exército e Marinha e definirá
para tomar posse da Grécia em seu primeiro passo para a conquista do Império Romano, que nesta época era
ainda não um império e com a morte de César foi em um estado de confusão política e econômica.
E ele fixará uma grande multidão. O "ele" nestas palavras é uma referência ao rei do Norte, ou como a
história nos diz, para o Senado de Roma que envia um exército para retomar a Grécia.
Mas a multidão será dada em sua mão: é uma referência ao fato de que esta primeira tentativa por
Roma para retomar a Grécia é derrotada por Marco Antônio e Cleópatra.

Sucesso inicial da Cleópatra
e quando ele nos tira a multidão, seu coração deve ser levantado; e ele será derrubado muitos milhares
de dez: mas ele não deve ser reforçado por la Daniel 11:12
Esta é a referência para o sucesso de Marco Antônio para derrotar a primeira tentativa por Senate
romano para retomar a Grécia desde o traidor. Coração seja levantada este sucesso, em sua tentativa para
consolidar seu domínio sobre a Grécia, do Mark Anthony ele vai matar muitos que se opõem a ele, incluindo
muitos cidadãos romanos.

Não reforçada por ele
Mas ele não deve ser reforçado por ele. Isto irá solidificar nas mentes do povo romano que Mark
Anthony é um traidor, que serão alienados-lo daqueles de Roma que tinha sido apoiantes de núcleo de César.

Roma, liderada por Octavian retorna
Para o rei do Norte deve retornar e fixará uma multidão maior do que o anterior e certamente virá após
alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. Daniel 11:13
O "rei do Norte" nestas palavras refere-se ao sobrinho de César, Otávio, em que Marco Antônio e
Cleopatra são derrotados em sua tentativa de agarrar a Grécia.

Ladrões de teu povo
e naqueles tempos lá muitos devem enfrentar o rei do Sul: também os ladrões do teu povo devem
exaltar-se para estabelecer a visão; mas eles cairão. Daniel 11:14
e naqueles tempos lá muitos devem enfrentar o rei do Sul. Acredito que esta é a referência para o
curto período de tempo que Marco Antônio e Cleópatra reinam como governantes do Egito e da Grécia, e suas
tentativas ainda mais sua aquisição do outro terras que margeiam a leste do mar Mediterrâneo e aqueles da área
incluindo o Romano é combatê-los fora.
Também, os ladrões do teu povo devem exaltar-se para estabelecer a visão:

Lembre-se: isto é uma profecia que está sendo dada a Daniel por um anjo de Deus, portanto,
"Pessoas de Thy" deve se referir ao povo de Daniel, que são os da nação de Israel, ou, como eu sugeri, aqueles
que são os verdadeiros santos de Deus.
Os ladrões de teu povo são menos certo para mim. Quem é que rouba os Santos de Deus? Eu vejo duas
possibilidades para esta questão.
1: os romanos, por crucificar Jesus quem rouba os Santos de Deus, do seu Deus;
2: os judeus, ou aqueles que são os anciões do templo. Eles podem ser considerados como ladrões dos
Santos de Deus, em que é por causa deles que Jesus é crucificado pelos romanos, que não tinha sido que anciãos
do templo perseguidos Jesus e rejeitou o que Jesus ensinou, os romanos nunca teriam motivo para crucificar
Jesus.
Devem exaltar-se para estabelecer a visão: A palavra "Exaltai" é definido como: para elogiar
alguém ou alguma coisa, para adoração, para promover, para aumentar a intensidade ou o
efeito de algo. Em que isto está falando sobre aqueles que são os "ladrões de teu povo", devo presumir que
é então os anciões do Templo de Jerusalém que está sendo falado, em que eles poderiam ter dado a resistência
ao aparecimento de um Egito Imperial e lutou contra Marco Antônio e com os romanos.
Pelo fato de que Deus está dizendo que eles "exaltado" se sugere que eles não ao lado Roma mas feito
uma tentativa de ganhar a independência, o que eu vejo como a "visão", por lutar contra Roma e Egito.
Meu conhecimento deste tempo na história é esboçado na melhor das hipóteses, portanto deixo até você
para pesquisa só quem é que Deus está se referindo.
Mas eles cairão: No final que nós sabemos que a nação de Israel é destruído por Roma e os anciãos do
templo estão todos mortos e o templo demolido.
Estes acima versos dá uma imagem clara, a minha mente, que eles são uma discussão sobre Julius
Caesar, Marco Antônio e Cleopatra do Egito. Você pode fazer a pergunta, "por que Deus dá tanto tempo em sua
discussão sobre estes três indivíduos da história? Qual é o propósito ou significado para esta discussão e seu
papel na história?"
Como expliquei anteriormente, estes três e essa discussão de acontecimentos históricos tem lugar em
que Deus se refere como o fim dos tempos. Se eles já estão no fim dos tempos, então quando começa o fim dos
tempos?

Como sugeri, eu vejo o fim dos tempos como início quando Julius Caesar estabelece-se como ditador
para a vida de todos os Roma e suas grandes conquistas. A razão que eu vejo isso como o ponto crucial na hora
é porque, no seu ser ditador para a vida, César estabelece o governamentais modelo que evolui para o governo
Imperial do Império Romano com o sobrinho de César Otaviano como o primeiro imperador do Império
Romano.
Isto é importante, porque neste estabelecimento de uma regra de um homem com poder absoluto,
Satanás tem então a capacidade de controlar o Império com muito mais poder e autoridade do que ele poderia
alcançar com Roma como uma República. É por esta razão que Deus dá tanto tempo e discussão para essas três
pessoas fora da história.

Lembre-se: o livro de Daniel dá a profecia sobre o estabelecimento do anti-Cristo e a instalação de
um Império Romano, facilita esse estabelecimento.

Conquista romana
Então o rei do Norte se e arremessado um monte e tomar as cidades mais vedadas: e os braços do Sul
devem não suportar, nem seu povo escolhido, nem haverá qualquer força para resistir a. Daniel 11:15
O rei do Norte é mais uma vez falando de Roma ou do Império Romano.
Elenco acima uma montagem, refere-se ao fato de que o Império Romano se estabelece como o poder
militar e econômico estréia na zona do mar Mediterrâneo. A palavra "monte" é definido como: colocar em
funcionamento um curso de ação como uma campanha, resgate ou ataque, que é o Império Romano
fez no que se refere às terras ao redor do mar Mediterrâneo.
As palavras, tomar as cidades mais vedadas: refere-se a conquista das terras de outras nações
e cidades .
Os braços do Sul não devem resistir, se refere ao fato de que não havia nenhuma outra nação,
incluindo a do Egito, que tinha o poder de combater contra a campanha romana da conquista.
Nem seu povo escolhido, é uma referência para a nação de Israel, que eles também iria ser conquistados
pelo Império Romano.

Nem haverá qualquer força para resistir, repete-se o fato de que não havia nada que pudesse resistir
ou defender-se contra o Império Romano. Assim como é verdade para os três outros grandes impérios de
homem que nenhuma outra nação poderia ficar contra eles quando eles começaram seus anos de conquista,
então também é verdade que o Império Romano.

Todas as nações devem cair
Mas ele que vem contra ele fará segundo a sua própria vontade, e ninguém ficará de pé diante dele: e
ele estará na terra gloriosa, que, por sua mão, deve ser consumida. Daniel 11:16
Mas que se aproxima contra ele, o "ele" é uma referência a Roma, e Roma que vem contra "Ele" que
é uma referência para os países do Mediterrâneo Oriental e especificamente o Egito.
Deve fazer de acordo com sua vontade, isto é para mostrar que o Império Romano se torna todo
poderosas em toda a região do mar Mediterrâneo e todas as outras nações e povos devem se curvar à autoridade
do Império Romano.
E ninguém ficará de pé diante dele, mais uma vez é uma reiteração que Roma era todo-poderosa com
sem igual, capaz de lutar contra isso.
E ele estará na terra gloriosa, o "ele" é mais uma vez a Roma, e a "Terra gloriosa" é como Deus
refere-se a nação de Israel e ergue-se sobre as terras.
Que, por sua mão devem ser consumidos: novamente, "His Hand" refere-se ao Império Romano e
que vai consumir ou conquistar as terras gloriosas ou da nação de Israel.

Filha de mulheres
Ele também deve definir o rosto para entrar com a força do seu reino inteiro e na posição vertical com
ele; assim, ele deve fazer: e ele deve dar-lhe a filha de mulheres, corrompendo-lhe: mas ela não deve ficar do
lado dele, nem ser por ele. Daniel 11:17
A chave para entender este versículo é a entender o significado do que é que Deus está se referindo a
como a "filha de mulheres". Eu vejo isto como um simbolismo de que representam nações. A maioria das
Nações daqueles tempos eram cidades-estados, ou nações que não eram maiores que uma única cidade. O livro

do Apocalipse estabelece que uma mulher é simbólico ou representante de uma cidade, portanto, a filha de
mulheres significa cidades.

Babylon começou como uma cidade-estado e através da conquista estabeleceram o império
babilônico.

O Medes começou como uma cidade que cresceu em uma pequena nação; e através da conquista em
parceria com o persa, estabeleceram o Império Persa.

Grécia , começou como sendo de várias cidades-estado, Esparta e Atenas, mas dois deles e através da
conquista estabeleceram o Império grego.

Roma começou como uma cidade-estado e através da conquista estabeleceram o Império Romano. A
este respeito, cada uma destas cidades foi pensada como mulheres por seu povo.
Quando Deus estabeleceu a Nação de Israel, tornou-se a Deus a filha da mulher, um jovem e belo
exemplo de tudo o que era justo e puro.
Ele também deve definir seu rosto para entrar com a força do seu reino inteiro. O "ele" é mais uma
vez a Roma. Quando Roma foram adiante para conquistar fê-lo com todo o poder de seus recursos econômicos
e militares.
e verticalidade que com ele; a palavra "vertical" é definido como: comportar-se é uma forma
honrosa ou moral. Isso é para mostrar que, embora o Império Romano foi em grande parte mal e imoral aos
olhos de Deus, muitos que Deus considerava "ereto" foram seduzidos e corrompidos pela civilização romana e
costumes. Esse Deus está mostrando como sendo o Império Romano, e que em mostrar esse Deus quer que nós
compreendemos que o Império Romano estava sob a influência e às vezes sob o controle de Satanás, como
foram os outros grandes impérios antes, mas em menor grau.
, Portanto, ele deve fazer: e ele lhe dará a filha de mulheres. Isto é mais uma vez para mostrar que o
Império Romano conquista e subjuga a nação de Israel.
Corrompê-la: Isso é para mostrar que a maneira de Roman e suas práticas imorais, embora contrariando
a maneira de Deus e os mandamentos, pelo qual a nação de Israel foi fundado em cima, a mesma torna-se
corrompido por Roma.

Mas ela não deve ficar do lado dele, nem ser por ele. A "ela" é a nação de Israel, a filha de mulheres,
e embora corrompido pelo Império Romano, nunca voluntariamente as laterais com Roma e de fato, as lutas
contra a ocupação de Roma, até que o Império Romano destrói o templo e a cidade de Jerusalém, junto com a
nação de Israel.

Continuada conquista romana
Depois dele virar seu rosto para as ilhas e tomará muitas: mas um príncipe para o seu próprio nome
deve causar o opróbrio oferecido por ele para cessar; sem sua própria censura ele deve causar a voltar contra
ele. Daniel 11:18
Depois disto deve ele virar o rosto para as ilhas e levar muitos: Mais uma vez o "ele" é uma
referência ao Império Romano, e as "ilhas" são referência para as ilhas do Mediterrâneo Oriental, como criar,
que, na maior parte eram nações independentes.

Um príncipe para o seu próprio nome
Mas um príncipe para o seu próprio nome deve causar o opróbrio oferecido por ele para cessar;
compreender quem é o Príncipe vai ajudar com a compreensão deste simbolismo.

Lembre-se: este capítulo no livro de Daniel é uma previsão dos acontecimentos humanos, é Deus
fazendo o profetizando. É, portanto, dos olhos de Deus que nós devemos determinar o significado de que Deus
está falando.
O "Príncipe", portanto, que Deus está falando em, não é um governante de uma nação ou do povo, mas
o príncipe da paz ou o filho de Deus, Jesus Cristo.
A "censura" é a guerra de conquista a ser envolvidos em pelo Império Romano. É, portanto,
nesta guerra de conquista ou a contínua expansão do Império Romano, o que fará com que o "Príncipe" para
chegar ao fim, que é dizer que Deus fará com que o Império Romano vai parar em sua maior conquista e
expansão. Isto é provado para fora na história como tendo acontecido.
Sem sua própria censura ele deve causar a voltar contra ele. Quando o Império Romano pára na sua
conquista de outras nações e as pessoas que o rodeiam, depois de um tempo, ele começa a fazer guerra com ele
próprio. Isto é também nascido na história.

Império Romano se divide ao meio
Em seguida, ele deve virar o rosto para o forte de sua própria terra: mas ele deve tropeçar e cair e não
ser encontrado. Daniel 11:19
Então ele deve virar o rosto para o forte de sua própria terra: O "ele" é o Império Romano, e já não
engajar-se na conquista de outras terras, transforma a sua máquina de guerra contra si mesmo ou se envolve em
guerra civil. Isso também é mostrado na história a ter acontecido quando os impérios romano ocidental e
Oriental são estabelecidos na 12:00
Mas ele deve tropeçar e cair e não ser encontrado: A "ele" é mais uma vez o Império Romano, que
se tenta reunir em si, tropeça e cai e nunca verdadeiramente restabelece-se como um Império Romano Unido à
excepção de um curto período de tempo na 12:00 quando o Imperador Constantine alcança unificação para um
curto período de tempo pela conquista do Império Romano do Oriente.

Um Raiser de impostos
Então devem ficar de pé na sua propriedade um raiser de impostos na glória do Reino: mas dentro de
alguns dias ele será destruído, nem raiva, nem na batalha. Daniel 11:20
Não estou certa de quem isso fala, mas para ser um "levantador de impostos", sugerem que é em
referência a um dos imperadores de Roma. Meu conhecimento da história do Império Romano é a semana,
então eu sou incapaz de dar uma análise específica deste versículo.

Lembre-se: em profecias de fim dos tempos e do fim do dia, quando Deus usa a palavra "dias", ele
não é literal, mas em vez disso, significa anos, portanto isto está dizendo que este Raiser de impostos
continuaram no poder por alguns anos antes de perder esse poder.

Uma pessoa vil
e em sua propriedade deve levantar uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do Reino: mas ele
deve entrar pacificamente e obter o Reino por afagos. Daniel 11:21
E em sua propriedade deve levantar uma pessoa desprezível. Eu vejo essa "pessoa desprezível",
como sendo uma referência para o anti-Cristo e não para qualquer homem.

Para quem não darão a honra do Reino. Isso é para mostrar que essa "pessoa vil," não é um
imperador do Império Romano, mas outra coisa.
Mas ele deve entrar pacificamente, revela que essa "pessoa vil", não entra como um conquistador com
um exército atrás dele, mas vai tomar o poder sobre as pessoas, pacificamente, nem em uma maneira que não
alertar as pessoas que eles estão sendo conquistados por uma parte externa força.
E obter o Reino por afagos: A palavra "elogios", é definida como: uma instância ou acto de
cumprimentar alguém, muitas vezes excessivamente ou sinceridade, especialmente a fim de
ganhar uma vantagem. Desta forma a "pessoa vil", terá o controlo do Império Romano em uma ação sutil
lenta que irá ser despercebida pelo povo, exceto como um olhar para trás na história após o fato.
A "Pessoa vil" é como eu já sugeri, o anti-Cristo, e que vai ao longo do tempo e através de mentiras e
enganos assume o controle do que que tinha sido o Império Romano, ou pelo menos os Império Romano do
Ocidente.
Isto tudo nasce na história. Quando o Imperador Constantine reúne os dois metade tem do Império
Romano, ele sabe que, com toda a diversidade de pessoas, línguas e costumes que não vai ficar uniram muito
tempo depois ele se foi, portanto, o Imperador Constantine estabelece a Igreja de Roma e declara a religião só
verdade e jurídica no Império. Com esta religião unificadora, Imperador Constantine espera manter o Império
de desfazer-se novamente depois que ele passa longe.
Quando o império se separaram novamente, a Igreja de Roma continua a ser a única força unificadora
entre as pessoas, até mesmo a igreja se divide entre a Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa Oriental. Isto remove
ou enfraquece o poder e a influência da Igreja de Roma no Império Romano do Oriente, mas lhe permite
reforçar e fortalecer a sua influência e o controle do Império Romano do Ocidente e as nações da Europa que
evoluem fora da terra, quando o governo do Império Romano Wester é destruído na demissão de final da cidade
de Roma em 476 D.C.

Príncipe da Aliança
e com os braços de uma inundação devem eles ser sobrevoados de diante dele e será quebrado; Sim,
também o príncipe da Aliança. Daniel 11:22

E com os braços de uma inundação devem eles ser sobrevoados de antes dele. A referência a "A
inundação," é o fato de que o anti-Cristo (Igreja de Roma) irá sobrepujar todos os que se opõe a ele, de tal
forma que nada pode estar contra a parede.
Este uso da palavra "inundação" é usado na referência do mesma no livro do Apocalipse.
e a serpente expulso do sua água na boca como uma inundação, atrás da mulher, que ele pode causarlhe ser executada fora do dilúvio. Apocalipse 12:15
Em ambos os versículos do livro de Daniel e Apocalipse, o uso da palavra "inundação" refere-se a
mesma coisa e ambos os versículos estão falando sobre o anti-Cristo em seus esforços para fazer guerra contra
os Santos de Deus.

Lembre-se: Todos dessas profecias dadas por Deus para Daniel sobre os quatro grandes impérios e
em seguida, novamente para o Apóstolo João são para dar aviso da ascensão dos séculos de poder do antiCristo, antes que eles aconteçam.
Estas profecias não são Deus, dando uma visão futurista dos acontecimentos humanos, é para dar o aviso
do crescente poder e influência de Satanás sobre a humanidade e através do anti-Cristo, a tentativa de Satanás
para conquistar e controlar as Nações do homem.
E será quebrado: O que deve ser desfeito não são apenas as Nações do homem, mas também os Santos
de Deus. Isso é mostrado para ser verdadeiro nas próximas palavras.
Também o príncipe da Aliança: O príncipe da Aliança, é Jesus Cristo, portanto, para quebrar o
príncipe é quebrar os Santos de Deus para eles é que são os representantes de Cristo na terra.

A liga é feita
e depois a liga feita com ele ele deve trabalhar enganosamente: ele deve subir, e se tornará forte com
um pequeno povo. Daniel 11:23
e depois a liga feita com ele: A palavra "liga" é definido como: uma associação de Nações,
Estados, organizações ou empresas com interesses comuns dos objetivos. A questão deve ser
questionado, que "liga" ou a associação foi criada com o anti-Cristo, (Igreja de Roma) e com quem foi este
campeonato estabelecido?

Isso pode ser entendido melhor através de uma discussão da história. Depois que o governo Imperial do
Império Romano do Ocidente é destruído pela demissão final da cidade de Roma, dez nações estabelecerem-se
naquelas terras que haviam feito parte do Império Romano do Ocidente. Ao mesmo tempo, a Igreja de Roma
manteve-se como uma força unificadora que sobrepostas as identidades nacionais estabelecidas naqueles dez
nações.
Tal influência que a Igreja de Roma tem que muitos dos reis dessas primeiras nações olharam ao Papa
para suporte em mostrar o seu direito de ser rei sobre o povo. A Igreja de Roma, ao mesmo tempo necessário a
estabilidade da unidade nacional e uma forte rei ou governante alcançar e agarrar o controle do povo. É devido a
esta necessidade mútua, que os reis e a nobreza de cada nação fez um acordo secreto com a Igreja de Roma, que
o Papa daria suporte para a realeza e o direito de nobres para governar em troca que eles concordam em dar
apoio e fazer cumprir os ditames do Papa. É este acordo secreto que é a "liga" que Deus está dando a profecia
no versículo acima do livro de Daniel.
Ele deve trabalhar enganosamente, o "ele" é uma referência para O anti-Cristo , e que, através de
mentiras e enganos ganha mais e mais poder nos dez recém formada das Nações da Europa.
Ele virá, e se tornará forte com um pequeno povo: assim como os quatro impérios antes dele, a
vontade do anti-Cristo "subir", ou de uma nação de semana com um pequeno número de pessoas, se
transformar em uma religião em todo o mundo, tendo influência sobre a maioria das Nações do mundo inteiro.

Deve espalhar entre eles a presa
Ele deve entrar pacificamente mesmo sobre os lugares mais gordos da província; e ele deve fazer o que
seus pais não fizeram, nem seus pais; ele deve espalhar-se entre eles a presa e o despojo e riquezas: Sim e ele á
previsão de segurar seus dispositivos contra o forte, mesmo que por um tempo. Daniel 11:24
Ele deve fazer o que seus pais não fizeram, nem seus pais: A "ele" refere-se para o anti-Cristo ou a
Igreja de Roma. Os pais do anti-Cristo ou a Igreja de Roma são todas as religiões pagãs que Satanás tinham
estabelecido e controlado ao longo da história do homem após homem tinha sido removido do jardim do Éden.
Que o anti-Cristo faz que as outras religiões pagãs não tiveram feito, é dar direta perseguição e punição
dos Santos de Deus. Nunca antes na história tinham Satanás adquiriu tal poder sobre a humanidade para ser
capaz de assassinar pessoas individuais, torcher e prisão por causa de sua adoração do Deus da criação. Através
da Igreja de Roma, o anti-Cristo e Satanás alcançou esse nível de poder e controle.

Ele deve espalhar-se entre eles a presa e o despojo e riquezas: Satanás no estabelecimento da religião
do anti-Cristo, destina-se a fazer guerra contra aqueles que dão a adoração verdadeira e correta do Deus da
criação. Neste esforço e com a tentativa de Santos de Deus para escapar dessas perseguições, eles se dispersam
para o deserto, longe do poder principal da Igreja de Roma.
Ele será previsão segura de seus dispositivos contra o forte: O "forte", é uma referência ao forte
segura Deus na terra, ou os Santos de Deus. Portanto, isto está a dizer que o anticristo irá perseguir e tentativa
de destruir os Santos de Deus.
Mesmo por um tempo: é uma referência para a profecia de tempo dada no livro de Daniel, de "um
tempo, tempos e divisão de tempo", ou 1260 anos literais.

Primeira cruzada
e ele deve atiçar seu poder e sua coragem contra o rei do Sul com um grande exército; e o rei do Sul
deve ser despertou para a batalha com um exército muito grande e poderoso; mas ele não ficará de pé: para
eles serão previsão de dispositivos contra ele. Daniel 11:25
Eu vejo este versículo como uma profecia das cruzadas, quando o Papa da Igreja de Roma ordenou que
os reis da Europa para fazer guerra contra os muçulmanos que detinha o controle da cidade de Jerusalém.
Contra o rei do Sul: Nos versículos anteriores do presente capítulo 11, o "rei do Sul", era em
referência ao Egito, portanto, este versículo também está se referindo ao Egito, mas não para a nação do Egito,
nem ao seu rei, mas para o Egito representa o mundo hoje. O Egito é a nação mais populosa do Oriente Médio
que tem uma população predominante da fé muçulmana. Como tal, o governo do Egito promulga leis que
refletem as leis muçulmanas e costumes. Egito, portanto, é simbólico da fé muçulmana.
O que Deus está então nos dizendo é que o anti-Cristo, através da Igreja de Roma e a sua influência e
controle das dez nações que se estabeleceram após a queda do Império Romano, vai pegar em armas e fazer
guerra contra a outra religião na terra que tem semelhante poder e influência sobre as pessoas dessas nações
onde que a religião é praticada , como o anti-Cristo tem sobre sua área de controle.
, Mas ele não ficará de pé: O "ele" é o rei do Sul ou as Nações muçulmanas, e que eles não serão
capazes de enfrentar o poder do anti-Cristo e aquelas nações que ele controla.

O anti-Cristo, ascensão e queda
Sim, eles que se alimentam da parte de sua carne destruí-lo, e seu exército deve transbordar: e muitos
devem cair mortos. Daniel 11:26
A frase, "a parte de sua carne," é uma referência para aqueles que se alimentam da tabela de
reis. Se você se lembra dos primeiros capítulos do livro de Daniel que Daniel se recusa a comer dos alimentos
que são dadas a ele da mesa do rei Nebuchadnezzar, mas em vez disso tem alimentos aceitáveis para ele comer.
Isto é, naturalmente, uma referência ao fato de que aqueles que têm vindo a ser chamados judeus são restritos
em que as coisas que eles comem.
Esta frase, oferece uma referência semelhante, exceto que a tabela é a do anti-Cristo, e este versículo nos
diz que aqueles que comer fora da mesa do anti-Cristo, (as dez Nações), destruirá o anti-Cristo.
Esta dizer que as dez nações que deram sustento para o anti-Cristo, desde o início no fim destruirá o
anti-Cristo é dado apoio no seguinte versículo.
E os dez chifres que viste sobre a besta, estes devem odiarão a prostituta e devem fazê-la desolada e nua
e devem comer sua carne e queimá-la com fogo. Revelação 17:16

Corações devem fazer travessuras
e corações de ambos os reis devem ser fazer mal e eles devem falar mentiras em uma tabela; mas isso
não prosperará: para ainda o fim deve ser na altura nomeada. Daniel 11:27
Nesta discussão, Deus está falando sobre duas forças que estão em oposição um ao outro, o anti-Cristo
como levar pela Igreja de Roma e as Nações de dez controles e o rei do Sul como sendo simbólico do Egito e
ser ainda mais simbólico do que aqueles que seguem a religião muçulmana.
E corações de ambos estes reis será fazer mal: A palavra "corrupção", é definida como:
comportamento desobediente, ou ações que causam ferimentos ou danos. Não podemos esquecer que
estas são as palavras de Deus dadas a Daniel, que então anota as palavras e os tem publicado para que a futura
geração pode saber a palavra de Deus. Portanto, devemos tomar o significado da palavra "travessuras" no
contexto sobre o que significa Deus. Se você é desobediente, então você está acoplando em coisas que
estão em oposição a lei de Deus. Quando você se colocou em oposição a Deus você causa ferimentos a

Deus, que Deus ama todos nós, mas quando mostramos desrespeito para nosso pai no céu, ele causa dor, assim
como nossos filhos nos causam dor quando eles são desrespeitosos para nós.
E eles devem falar mentiras em uma tabela. A referência a "uma tabela," é para mostrar que embora
estas duas religiões estão em oposição um ao outro, eles são ambos fundados sobre Falso evangelho de
Satanás, que é uma mesa. O que isto me diz é que, assim como a religião do anti-Cristo é uma mentira e tem
como sua fundação Satan é falso evangelho, então também é a religião muçulmana, fundada em cima de
mentiras e enganos do diabo.
, Mas isso não prosperará: para ainda o fim deve ser na altura nomeada: O "" sendo falado aqui é
uma referência a Satanás e suas falsas religiões, não uma coisa ou outra. Nenhuma dessas religiões falsas irá
prosperar por muito tempo, porque Deus estabeleceu um tempo de acerto de contas para Satanás, (dia do juízo
final) e "Tempo designado" será como foi predito por Deus.

A hora marcada
e o Senhor Deus disse a serpente, "por teres feito isto, tu és amaldiçoado acima todo o gado e todos os
animais do campo; sobre o teu ventre serás tu ir e pó comerás o teu todos os dias da tua vida: e porei inimizade
entre ti e a mulher e entre eles semente e a sua semente; ele ferirá tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. "
Gênesis 03:14-15

A mulher
A "mulher" sendo falado nesses versículos acima do livro de Gênesis, não é Eve como mais acreditam,
mas a mulher falada que é simbólica da Igreja de Cristo como é a Congregação dos Santos de Deus, como
revelado no seguinte versículo.
E lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus
pés e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas. Apocalipse 12:1

As cruzadas
Então ele deve retornar para sua terra com grandes riquezas; e seu coração será contra o pacto
sagrado; e ele deve fazer façanhas e retornar à sua própria terra. Daniel 11:28

A primeira cruzada foi um sucesso para as nações da Europa que enviou exércitos lá para lutar e para a
Igreja de Roma em que expandiu sua influência sobre muitos no Mediterrâneo Oriental.

Segunda cruzadas
Ao tempo nomeado ele deve retornar e vá em direção ao sul; mas não será como o primeiro ou o
último. Para os navios de Quitim virá contra ele: portanto, ele será consternado e retorno e ter indignação
contra a Santa Aliança: Então ele deve fazer; Ele deve mesmo retornar e ter inteligência com eles que
abandone a Santa Aliança. Daniel 11:29-30
Mesmo que as primeiras cruzadas teve sua medida de sucesso, a segunda cruzada foi menos bem
sucedida.
Para os navios de Quitim virá contra ele: Os reis das Nações muçulmanas sem dúvida foram
surpreendidos e pega de surpresa com a invasão da Europa pela primeira vez, mas a segunda vez que os reis
europeus enviados do exército para as terras da Palestina, os muçulmanos foram mais elaborados e enviados
navios para lutar contra os exércitos se aproximando no mar antes de eles poderiam pousar.
Tenho indignação contra a Santa Aliança: é em referência o anti-Cristo e suas tentativas de perseguir
aqueles que deram a verdadeira adoração a Deus da criação.
O Santa Aliança é uma referência à nova aliança. Sob a antiga aliança, a nação de Israel como um grupo
eram obrigados a manter a lei de Deus, como enunciado pelos dez mandamentos. Sob a nova aliança, nós, como
indivíduos foram dadas a capacidade de ter uma uma a uma relação pessoal e íntima com o Deus da criação, já
não como um grupo, mas cada um separadamente de acordo com nossas próprias obras e fé.
Com esta fé, Jesus Cristo ensinou que só chegamos a Deus através da nossa fé, que nos foi ensinada por
Jesus. No entanto, a Igreja de Roma prega é a única maneira de Deus através de sua obediência à igreja, por
meio de seus costumes e tradições.
Porque a igreja tinha muito poder e influência sobre os reis da Europa, que rapidamente começou a
perseguir aqueles que rejeitaram o dogma de igrejas.
As cruzadas não só trouxeram de volta a riqueza da Europa como as riquezas da terra, mas também
trouxe uma riqueza de conhecimento. Em sua tentativa de completamente o controle e domínio sobre os povos
da Europa, Satanás tinham impedido a educação do povo, exceto sob doutrinas fortemente controladas dadas
pela igreja. Quando o conhecimento das Ciências e matemática voltou de aqueles que tinham ido para as

cruzadas, a Igreja de Roma tornou-se alarmado que este conhecimento não filtrado revelaria as mentiras que
disse que a igreja, portanto, a igreja foi sobre perseguir aqueles de conhecimento, bem como aqueles que foram
os Santos de Deus.
Um exemplo desta perseguição é a maneira que a Igreja de Roma reagiu de Galileu e suas observações
do movimento dos planetas no céu e sua sugestão de que a Terra girava em torno do sol e não o sol ao redor da
terra.
E têm inteligência com eles que abandone a Santa Aliança. Se você é intenção em encontrar aqueles
que não adorassem como você ou como você comando, então você precisa estabelecer espiões que reportarão
então sobre aqueles que o vêem. Desta forma, a Igreja de Roma incentivou as crianças a apresentar relatórios
sobre seus pais e os pais para informar sobre seus filhos e o irmão de um relatório sobre o irmão, etc.

Aqueles que conhecem o seu Deus
e braços devem ficar na parte dele e eles devem poluir o santuário de força e devem tirar o sacrifício
diário, eles devem colocar a abominação que faz desolada e tais como do perversamente contra a aliança ele
deve corromper por afagos: mas o povo que conhece seu Deus será forte e explora a. Daniel 11:31-32
e braços devem estar na sua parte: Braços se refere a exércitos ou poder, e porque o anti-Cristo detém
poder sobre os reis da Europa, também detém o poder para perseguir os Santos de Deus e todos os outros que
dão a oposição aos ditames da Igreja de Roma.
E eles devem poluir o santuário de força. O "Santuário de força" é uma referência ao templo em
Jerusalém. Eu vejo isto como uma referência ao fato de que, na época das cruzadas, o templo já não era, e o
lugar onde tinha ficava o templo estava coberto pelo muçulmano a cúpula da rocha, que permitiu ainda a ser
construído, Deus ainda assim vê-lo como uma blasfêmia contra o Deus da criação e a manutenção dos
mandamentos de Deus.
e deve tirar o sacrifício diário: O "sacrifício diário", é uma referência para os judeus e o sacrifício de
animais no templo a fim de purificar-se do pecado. Isto terminou quando Jesus morreu na Cruz, não por aqueles
que lutaram durante as cruzadas. O que isso está se referindo é o fato de que a razão pela qual que Jesus Cristo
trouxe o fim do "sacrifício diário" é porque através do sacrifício de Jesus na Cruz lá não é mais permitido o
sacrifício de animais. Para receber o perdão de seus pecados, você deve agora olhar para Jesus Cristo
diretamente.

A religião do Anticristo e a religião muçulmana falharem para reconhecer este nem para pregar a
remissão dos pecados através de Cristo para suas congregações. Por esta razão, eles são tão culpados de Jesus
sendo pregado na Cruz como eram os anciãos do templo no dia em que Jesus foi crucificado.
e eles devem colocar a abominação que faz desolado e praticam tais como: A abominação que faz
desolada, é uma referência para o anti-Cristo ou a Igreja de Roma, Deus acrescenta no qualificador, "e como
fazer perversamente", para mostrar que não é só a Igreja de Roma ou seja o anti-Cristo, mas todas aquelas
nações que dão apoio e sustento para a igreja, bem como os outros que promovem ou pregam o Evangelho falso
da igreja.
Contra o pacto será ele corromper por afagos: O pacto é aquele contrato que Deus fez com a
humanidade através do qual nós, como indivíduos têm a capacidade de ter um um a um, relacionamento pessoal
e íntimo com Deus. O anti-Cristo e as religiões muçulmanas que ambos pregam contra isto. Mais uma vez a
palavra "afagos" refere-se a: elogios insinceros dados para ganhar influência sobre os outros .
Se você é um pecador, mas você não quer ir para o inferno e a sua igreja diz que se você confessar que
seus pecados a um dos seus sacerdotes, que, em seguida, a lata de padre absolvê-lo de seu pecado, você poderia
ser atraído este falso evangelho, porque torna mais fácil para entrar no céu e, portanto, acalma suas
preocupações sobre o inferno. É que esses tipos de afagos que permitiram à igreja de Roma manter segura do
controle das pessoas, mesmo quando eles são mostrados a verdadeira palavra de Deus que mostra isso é uma
mentira.
Mas as pessoas que conhece seu Deus serão fortes e explora. Se você conhece Deus pessoalmente e
intimamente como um Santo de Deus vem a conhecer Deus, então você não pode se enganar tão facilmente, e
como tal, você será capaz de segurar rápido contra tais afagos e manter-se fiel à sua fé em Deus e sua palavra
sagrada.

Cairá pela espada
e que compreende entre as pessoas devem instruir muitos: mas eles cairão pela espada e pela chama,
pelo cativeiro e pelo espólio, muitos dias. Daniel 11:33
e que compreende entre as pessoas devem instruir muitos: Esta é uma referência aos tempos da idade
média e "eles que entender", são os Santos de Deus e que durante toda a idade média, mesmo diante da
perseguição da igreja deles, os Santos instruem as pessoas da verdadeira palavra de Deus.

Mas eles cairão pela espada e pela chama, por cativeiro e por despojo: mesmo que a palavra de
Deus é pregada em toda a Europa durante o tempo da tribulação provocada por causa da perseguição dos santos
pela Igreja de Roma, no final, a Igreja vence e destrói tudo, mas os Santos de Deus, deixando um punhado para
continuar a verdadeira palavra de Deus.
Muitos dias: Como tenho mostrado antes, a palavra "dias" não deve ser tomado literalmente, mas é
simbólico de Muitos anos, 1260 anos para ser exato é quanto tempo o anti-Cristo através do seu poder sobre a
Igreja de Roma tem que fazer guerra contra os Santos de Deus.

Quando eles cairão
Agora quando eles cairão, eles devem ser holpen com uma pequena ajuda: mas muitos devem decompor
a eles com lisonjas. Daniel 11:34
Agora quando eles cairão: Isto se refere a quando os Santos de Deus queda ou são destruídos.

Tome nota: Deus não está dizendo "se" eles caem, mas quando eles caem. Desta forma, Deus está
mostrando que o anti-Cristo será bem sucedido em sua guerra contra os Santos de Deus.
a serem holpen com uma pequena ajuda: A palavra "Holpen" significa: um particípio passado de
ajuda, que é outra maneira de dizer que se trata de um tempo no passado, portanto, os Santos são ajudou no
passado ou tornar mais seguros no passado com a ajuda de Deus.
Isto é dado apoio no seguinte versículo.
E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado de Deus que eles devem se alimentar
dela há um mil duzentos e sessenta dias. Apocalipse 12:6
Veja, Deus preparou um lugar no deserto, um holpen, onde os Santos de Deus poderia fugir da
perseguição da Igreja de Roma.
, Mas muitos devem decompor a eles com lisonjas. A palavra "Cleave" é definido como: dividir,
ou fazer algo dividido, especialmente ao longo de um plano de fraqueza natural. Isso,
portanto, me diz que mesmo que os Santos de Deus são dadas um lugar no deserto longe do poder do antiCristo, mesmo assim, o anti-Cristo é bem sucedido em dividir os Santos e no final derrotando-os.

Para torná-los branco
e alguns de entendimento devem falhar, para julgá-los e para limpar e para fazê-los brancos, até
mesmo para o tempo do fim: porque é ainda uma vez nomeado. Daniel 11:35
e alguns de entendimento devem falhar: Se você entende, você tem conhecimento da palavra de Deus.
Se você tem conhecimento ainda falhar, é que você rejeitou a palavra de Deus, mesmo sabendo que seja a
verdade. Isto é verdade para aquelas pessoas que são mostradas a verdadeira palavra de Deus, ainda, rejeitá-lo
porque não lhes dá riqueza imediata ou tesouros terrena. Essas pessoas são tudo sobre ratificação pessoal ao
invés de serviço de seu criador. Se você realmente entender Deus sabe que os tesouros desta terra não são que
nada comparados às promessas que Deus oferece aos justos.
Para julgá-los e para limpar: Esta é uma referência para os julgamentos da Inquisição e a torchers e
assassinatos realizados pela Igreja de Roma, tudo em nome de Deus e como aqueles então assassinado são dada
por aqueles que eles tinham confiança, naqueles que tinham conhecimento, mas não conseguiu. Em outras
palavras, os Santos de Deus são traídos por alguns de dentro de suas próprias fileiras.
e fazê-los brancos: Esta frase é outra maneira de dizer que eles são postos a morte. Deus usa a frase,
para fazê-los brancos, para mostrar que quando você morrer em nome de Deus, Jesus Cristo, sua morte só será
temporário e todos os seus pecados serão purificados de você, tornando você branca e pura e sem mácula.
Mesmo para o tempo do fim: O "tempo do fim", é outra maneira de dizer que o fim dos dias. O que
isto está dizendo, é que os Santos de Deus serão perseguidos continuamente, bem, até Jesus voltar e Satanás
está trancado.
Uma pergunta que você pode querer dar consideração, é que se os Santos de Deus serão perseguidos
continuamente, por que não você sendo perseguido? Se você não está sendo perseguido, então é apenas lógico
que você não deve ser um Santo de Deus, conforme definido por Jesus a seguir.
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Porque é ainda por um tempo designado: a partir desses eventos sendo profetizados no capítulo 11 do
livro de Daniel, que está profetizando para o estabelecimento do anti-Cristo, ainda será muitos anos antes de
Jesus Cristo retornará.

Deve se exaltar
e o rei fará segundo a sua vontade; e ele deve exaltar-se e ampliar-se acima de cada Deus e falará
coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses e prosperará até que a indignação ser realizado: por que o que
está determinado será feito. Daniel 11:36
e o rei fará segundo a sua vontade: Para fazer de acordo com sua vontade é ser todo-poderoso, sem
ninguém para lhe dizer que não pode fazer isto ou aquilo. Isto está nos mostrando que o anti-Cristo sob a forma
da Igreja de Roma permitirá alcançar tal poder que nenhum rei ou nação pode ficar contra ele.
E ele deve exaltar-se e ampliar-se acima de todos os Deus: ao longo dos séculos, Satanás estabeleceu
muitos deuses pagãos, todos tendo uma coisa em comum, eles tentaram puxar as pessoas longe da verdadeira
adoração do Deus da criação, oferecendo alguns desses aspectos da verdadeira fé que as pessoas acham boas.
Desta forma, Satanás é capaz de falsificar a fé verdadeira de Deus com uma falsa representação respectivas.
Com o estabelecimento da Igreja de Roma como uma religião do anti-Cristo, Satanás tem uma estreita
semelhança da verdadeira fé a tornar difícil para a ignorante em escritura ver a mentira de. A fim de convencer
os céticos da Igreja de Roma, que realiza a guerra contra todas as outras religiões, velho Pagan religiões de até
mesmo Satanás do passado.
Você saberá se você assistir a igreja é fiel a adoração de Deus ou não, comparando seus ensinamentos
com os dez mandamentos. Se um dos dez mandamentos não é confirmado e promovido pela sua igreja, tais
como o sábado do sétimo dia, então não é a Igreja de Deus, mas a Igreja do anti-Cristo.
e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses: O Deus dos deuses é uma referência para a
criação de Deus. A palavra "maravilhosa" é definido como: extraordinariamente maravilhoso, muito
bom ou agradável. O fato de que aqueles que traduziu esta palavra, do original hebraico para o inglês,
mostrem-me que Satanás tinha influência sobre as pessoas e as traduções. A palavra hebraica original, "Pala," é
definido como: palavras grandes de coisas escondidas, coisas difíceis, difícil .
A palavra "Shew" também é usado como um definidor da palavra "Pala", que significa: para mostrar
ou tornar-se aparente. Mas como ele é usado na definição significa: para fazer isso que caso
contrário seria aparente duro ou difícil de ver, que é outra maneira de contar mentiras. O
que é maravilhoso ou agradável sobre a blasfêmia fala do anti-Cristo ou mentiras contra a palavra de Deus?

E prosperará até que a indignação ser realizado: A palavra "indignação" é definido como: raiva
pelo que que parece injusto ou irracional. A indignação é o que Deus chama as mentiras e blasfêmias
faladas por Satanás. A palavra de Deus é verdade, que Satanás, através de suas mentiras, causas de pessoas a
ver a palavra de Deus como a mentira e a mentira de Satanás como a verdade, é o que faz com que Deus ter
indignação.
Isto também é informando-nos que o anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma irá prosperar, pelo
menos por um tempo. A palavra "Prosper", significa: para ser bem sucedido, a florescer. Em que a
Igreja de Roma vai de ser um estado independente da pequena cidade, o Vaticano, a uma religião em todo o
mundo com poder e influência sobre muitas nações e povos, mostra essa profecia como tendo tornado realidade.
Por isso que está determinado será feito. Deus disse que a cabeça de Satanás vai ser machucada por
Cristo, que eu interpreto a dizer que Cristo irá superar e derrotar Satanás. Este Deus disse vai acontecer e o que
Deus diz, o que Deus fala, é a verdade, e embora possa levar algum tempo ele irá ocorrer apenas como Deus diz
que sim. Acima as profecias são um bom exemplo. Deus deu estas profecias em algum lugar em torno de 534
BC ou cerca de 1.050 anos antes de vir para passar como tenho mostrado que eles fazem na história.
A palavra de Deus é claro, quando você contar com a palavra de Deus, você tem a certeza que sua fé é
sólida, e as promessas que Deus nos deu são verdadeiras e serão cumpridas em aqueles que colocam sua fé no
Deus da criação.

Ampliar-se acima de tudo
Nem deve ele considerar o Deus de seu pai, nem o desejo das mulheres, nem considerar qualquer Deus:
pois ele deve ampliar-se acima de tudo. Daniel 11:37
Nem ele consideram o Deus de seu pai: Este é o anti-Cristo que Deus está falando, então quem é o pai
do anti-Cristo? E então, quem é o Deus do pai? Satanás é o pai do anti-Cristo, mas Satanás não adoram um
Deus de qualquer tipo, porque Satanás acredita ser um Deus. Houve um tempo quando Satanás deu adoração ao
Deus da criação, até que ele caiu em desgraça. Satanás tem aqueles que poderiam ser chamados deuses de
Satanás, e que é toda e qualquer dos deuses pagãos que Satanás estabeleceram a fim de afastar o homem a
verdadeira adoração de Deus.
Sabendo que Deus que está sendo falado como sendo o Deus de Satanás é incerto para mim. No
versículo acima, a palavra "Deus" é impresso com um capital "G", e a única vez que um capital "G" é usado
quando o Deus que está sendo falado é o Deus da criação, todos os outros que são chamados deuses, mas não,

são dadas com uma letra minúscula "g." Isto pode ser um erro typeset ou pode ser uma tentativa por Satanás
para confundir, ou pode ser que isto está se referindo a criação de Deus como tendo sido o Deus de Satanás.
No antigo testamento, sempre que seja utilizada a frase: "Deus o pai" é uma referência para o Deus da
criação; Portanto, eu vou assumir que isto nos diz que o anti-Cristo vai dar sem ter em conta que o Deus da
criação, que historicamente tem provado que é verdade.
, Nem o desejo das mulheres: Este é um identificador de quem é o anti-Cristo. Isto está nos dizendo
que o Anticristo fará com que aqueles que fazem parte dos seus padres e freiras que se abstenham de sexo. O
anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma proibiu seus padres e freiras de entrar no casamento e neste ato traz o
cumprimento desta profecia.
Nem considerar qualquer Deus: Com estas palavras, que tenho de concluir que o acima discussão
relativa que Deus era o Deus de Satanás, agora tenho que para aceitar que ele estava falando sobre o Deus da
criação, por agora é falar de outros deuses.
Para ele deve ampliar-se acima de tudo: Tenho certeza que você veio através de pessoas na sua vida
que são tão arrogantes e cheios de si que eles mal se nota outras pessoas ao seu redor exceto aqueles poucos que
são amigos e os outros que gostam de abuso ou tormento. Esse é o tipo de pessoa que Satanás é, a única
diferença é que Satanás tem o poder de influenciar as pessoas sem sua mesmo sabendo que isso está ocorrendo.
É neste caminho que Satanás amplia-se sobre os outros e como é o pai, então também é o anti-Cristo.

O Deus das forças
Mas na sua propriedade ele deve honrar o Deus da forças: e um Deus a quem seu pai não sabia que ele
deve honrar com ouro, prata e pedras preciosas e agradáveis coisas. Daniel 11:38
Mas na sua propriedade ele deve honrar o Deus da forças: eu não tinha certeza que era por "Deus
das forças," Então eu olhei para cima na concordância da Bíblia para descobrir qual era a definição para a
palavra hebraica original. Que a palavra é "Moreira" e é definida como: um lugar fortificado, um forte,
para segurar forte .
Isto foi uma curiosidade para mim em que isso me fez perceber que eu sei de nenhuma outra religião
que fortificou-se atrás das muralhas de um forte, como faz a Igreja de Roma em sua propriedade do Vaticano.
Se você pensar sobre isso, muitas das igrejas do novo mundo foram construídos mais como fortes do que eram

lugares de culto. Nunca tinha pensado que uma coisa dessas antes, mas mais uma vez isto acima versículo é
revelando ainda um outro identificador do anti-Cristo.
e um Deus a quem o pai não sabia á honra com ouro, prata e pedras preciosas e agradáveis coisas.
Para entender isto, peço-lhe esta pergunta, como é que o Deus do comando de criação que podemos adorá-lo?
Ele pergunta que nós dar-lhe o ouro, ou prata ou pedras preciosas? Não! Deus não. Deus ordena que obedecem
a sua lei e viver por sua moralidade. As coisas desta terra não podem ser dada para a criação de Deus porque é
ele quem os criou. Já pertencem ao Deus da criação, só achamos que o brilhantes bobbles dos tesouros de terras
pertencem a nós.

Regra sobre muitos
, Portanto, ele deve fazer nos porões mais fortes com um Deus estranho, a quem ele deve reconhecer e
aumentar com glória: e ele deve levá-los a reinar sobre muitos e repartirá a terra para ganho. Daniel 11:39
e ele deve levá-los a dominar muitos: O "eles" sendo falada de são os dupes e companheiros da
Igreja de Roma, os senhores, os nobres e os reis .

Lembre-se: Eu mencionei que havia um pacote secreto entre a Igreja de Roma e a nobreza e os reis
da Europa? Este acima é o resultado final da sua ida para a liga com o anti-Cristo.
e repartirá a terra para ganho: As terras de cada Reino foram divididas entre os vários nobres e outros
senhores inferiores. O que isso fez foi dar todo o poder e a riqueza da terra, a quem deu a Aliança para a Igreja
de Roma e regulado em todos os outros para ser dia de surf ou escravos da terra.

Imperialismo europeu
e ao tempo do fim será o rei do Sul e empurrar para ele: e o rei do Norte virá contra ele como um
redemoinho de vento, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios; e ele deve entrar os países e
devem transbordar e passar por cima. Daniel 11:40
e ao tempo do fim será o rei do Sul e empurrar para ele: O tempo do fim é outra forma de dizer, o
fim dos tempos, também pode significar "um momento perto do fim dos dias".

Lembre-se: De acordo com o que já aprendemos o livro de Daniel, o fim dos tempos começa
quando Julius Caesar declarou-se ditador para a vida em ou cerca de 50 A.C.
Este versículo é, portanto, falar de algo que ocorre algum tempo depois de 50 A.C. Também sabemos
que o poder do anti-Cristo é estabelecido no Vaticano no ano de 538 A.D. que nos diz que isto acima versículo
está falando sobre algo que ocorre após essa data, em que, o rei do Sul, é em oposição o anti-Cristo, o rei do
Norte.

Como um redemoinho de vento
e o rei do Norte virá contra ele como um redemoinho de vento: A pergunta tem que ser feita, que
força surgiu no mundo um dia após o estabelecimento do anti-Cristo energia sob a forma da Igreja de Roma que
ameaçavam tal a religião do anti-Cristo que viria contra ele como um redemoinho de vento ?
Não vejo isto como uma outra discussão das cruzadas. Quando o profeta Mohamad estabeleceu a
religião muçulmana, começou como uma força muito agressiva, que, em um tempo muito curto, conquistou a
maioria de todos as terras da área leste do mar Mediterrâneo, exceto o que restava do Império Romano do
Oriente que tinha em si renomeado o Império Bizantino.
Os muçulmanos também conquistaram as terras do norte de África que beirava o mar Mediterrâneo do
Egito ao Marrocos e incluindo partes dos dias modernos, Espanha.
Tal explosão da expansão deve ter causado medo nos corações do Papa em Roma, que sem dúvida é por
isso que ele chamou sobre os reis da Europa para construir exércitos e ir para a Palestina e retomar a cidade de
Jerusalém.
E ele deve entrar os países e serão estouro e passar por cima: Eu vejo isto da profecia de um tempo
ainda no meu futuro e não no meu passado.

Lembre-se: o rei do Sul neste momento da história que estes versos são dadas a profecia de é a
religião muçulmana; Portanto, isto está nos dizendo que o anti-Cristo mais uma vez enviará as nações sob o seu
controlo contra as Nações muçulmanas, assim como fez durante os anos das cruzadas.

O rei do Norte
Ele entrará também para a terra gloriosa, e muitos países serão subvertidos: mas estas devem fugir de
sua mão, até Edom e Moabe e o chefe dos filhos de Amom. Ele deve estender a mão também sobre os países: e
a terra do Egito não escapará. Daniel 11:41-42

Lembre-se: o rei do Norte é o anti-Cristo, e o anti-Cristo torna-se mais do que apenas a Igreja de
Roma, mas inclui todas essas nações da Europa que deu sustento e contribuíram para o crescimento do poder e
da influência da Igreja de Roma durante a idade média e fazê-lo ainda hoje também.
Eu vejo estes versos como um salto para a frente no tempo para passar o tempo das cruzadas para o
tempo da conquista imperialista Europeu; Quando esses nação conquistou grande parte do mundo, as nações
com populações muçulmanas incluídas nessa conquista.
Ele entrará também para a terra gloriosa, e muitos países serão subvertidos: A terra gloriosa é
aquilo que Deus chama a terra de Israel, ou a terra prometida. Com o ataque das nações europeias para fora para
construir impérios mundiais, França e Inglaterra foram mais bem sucedidos na zona do mar Mediterrâneo.

Lembre-se: estes versículos estão falando sobre o rei do Norte, ou o anti-Cristo e sua tentativa de
parar a religião muçulmana de qualquer expandir ainda mais do que tinham.

Saber isto: o Anticristo começa como uma pequena nação, o Vaticano, mas no tempo também inclui
as nações da Europa que deu substância e suporte para o crescimento do poder e da influência da Igreja de
Roma. Como tal, essas nações da Europa, mesmo que exerçam conquista separada da vontade da Igreja de
Roma, mesmo assim, faziam parte do anti-Cristo e, portanto, um aspecto de ser o rei do Norte como é referido
nesses versículos.
Ele deve estender a mão também sobre os países: e a terra do Egito não escapará: Sob a forma das
conquistar nações da Europa, o anti-Cristo estabelece a influência e em muitos casos controle das Nações com
populações muçulmanas, incluindo o Egito, por muitos anos.

Riqueza e poder sobre a terra
, Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito: e
os líbios e os etíopes é fixada em seus passos. Daniel 11:43

Com a conquista europeia da maior parte do mundo, trouxe toda a riqueza do mundo para a Europa,
incluindo a riqueza do Egito, Líbia e Etiópia.

Profecias da grande guerra
Mas novidades do Oriente e o norte devem incomodá-lo: portanto ele deve ir adiante com grande fúria
para destruir e totalmente para fazer desaparecer muitos. Daniel 11:44
Vejo este versículo como outro salto para a frente no tempo, à época em que vivemos atualmente.
Mas novidades do Oriente e o norte devem incomodá-lo: Eu vejo isto como uma profecia de
ascensão do I.S.I.S. e o crescente poder do Irã.
Portanto ele deve ir adiante com grande fúria para destruir: Eu vejo isto como uma profecia das
Nações da Europa e dos esforços do Estado Unidos para combater e destruir o I.S.I.S. e criar uma reserva contra
o Irã.

Tabernáculos do Palácio
e ele deve plantar os tabernáculos do seu palácio entre os mares na montanha sagrada glorioso; ainda
vir a seu fim, e nenhum deve ajudá-lo. Daniel 11:45
e ele deve plantar os tabernáculos do seu palácio: Um "Tabernáculo" é qualquer edifício ou
estrutura que facilita a adoração. No presente a Igreja de Roma estabeleceu muitos conclaves cristãs no
Oriente Médio.
Entre os mares na montanha sagrada glorioso: Acredito que estas palavras estão apontando para a
grande igreja católica que foi construída em Jerusalém há vários séculos. A montanha sagrada é em referência a
visão do Templo de Jerusalém.
No entanto, ele virá ao seu fim, e nenhum deve ajudá-lo: Estas palavras estão me dizendo, que o antiCristo vai ser conquistado. Apesar de todos seu poder e influência extensa no mundo inteiro, no final, o antiCristo vai cair.
A Bíblia nos diz quem é que vai derrubar o anti-Cristo, lembra-se onde você pode encontrar essa
profecia. Eu vou te dar uma dica; situa-se no livro de Daniel.

O fim dos dias
e nessa altura serão Michael Levante-se, o grande príncipe que permanece para os filhos do teu povo: e
haverá um tempo de angústia, tal como nunca foi desde que havia uma nação ainda para esse mesmo tempo: e
naquele momento teu povo deve ser entregues, cada um que deve ser encontrado escrito no livro. Daniel 12:1

Filhos do teu povo
Em que estas profecias estão sendo disse para Daniel, a referência que o Michael é o príncipe do povo
de Daniel, são aqueles que nós chamamos de judeus, por Daniel era judeu, mas como tenho mostrado antes, isso
pode não ser correto. A definição de "A criança de Israel," é alguém que mantém os mandamentos de
Deus e que Jesus é Deus na carne de um homem. Considero, portanto, que o Michael é o príncipe ou o
anjo da guarda de todos aqueles que adoram a Deus como Deus ordena, que os judeus raramente fizeram, mas
que o Daniel foi numerado naqueles que eu tenha definido como sendo um israelita ou aqueles que Jesus define
como os Santos de Deus.

Um tempo de angústia
Este versículo é uma referência para o fim dos dias, em que ele se refere, "e haverá um tempo de
angústia, tal como nunca foi desde que havia uma nação ainda para esse mesmo tempo." Vejo esta
referência a um tempo de angústia sobre algum tipo de calamidade em todo o mundo, ou homem natural ou
feito. Sugiro um evento de extinção de uma espécie.

Todos escritos no livro
É nesse momento, (o fim dos dias), que serão entregues os Santos de Deus, mas como a próxima parte
deste versículo mostra, não todos os que pensam que são os Santos de Deus serão entregues, apenas aqueles
"cada um que deve ser encontrado no livro". Esta é uma referência ao Livro da vida, e só aqueles que
escreveram a lei de Deus em seus corações e também temos o testemunho de Jesus Cristo terão seus nomes
escritos no livro da vida. Aqueles que se intitulam cristão ou judeu mas não obedecer a palavra de Deus, ou os
dez mandamentos ou não aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, não são os Santos de Deus e,
portanto, fazer não têm seus nomes escritos no livro da vida.

A ressurreição dos mortos
e muitos deles que dorme no pó da terra serão acordados, uns para a vida eterna, e outros para
vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2
Aqueles que são referidos como, "que dormem no pó da terra," são aqueles que estão em suas
sepulturase serão ressuscitados, que é o que se entende por "será acordado."
"Uns para a vida eterna," refere-se àqueles que são aceites para Jesus nas nuvens, (o arrebatamento),
durante o segundo advento de Cristo.
"Outros para vergonha e desprezo eterno" refere-se àqueles que, por causa de seus pecados e
desobediência a Deus e sua lei, serão ressuscitados, não à vida, mas a morte eterna, (fogo do inferno).

O sábio
e isso ser sábio brilhará como o brilho do firmamento; e eles que se transformam muitos a justiça como
estrelas para sempre e sempre. Daniel 12:3
Deus se refere a todos os que tomam o tempo e o esforço para procurar diligentemente para sua verdade
de ser sábio. É dessas pessoas e seus esforços que muitos outros são mostrados a verdade e, portanto, são salvos
do fogo Hells.

Lembre-se: "Educação gera conhecimento, conhecimento gera compreensão e compreensão gera
sabedoria. Se você é diligente em seu estudo da Sagrada Escritura e aceita a palavra de Deus, então você será
numerada em aqueles que Deus considerem ser sábio.

O livro do selo
Mas tu, Ó Daniel, Cala as palavras e selar o livro, até mesmo para o tempo do fim: muitos devem
correr para lá e para cá, e conhecimento é majorado. Daniel 12:4
Daniel está sendo contado para não dar mais atenção a estas palavras, porque eles servem para aqueles
que vivem no fim dos dias, o que é, tenho certeza, onde vivemos hoje.

As palavras: "conhecimento deve ser aumentado," presumo ser em referência a explosão do
conhecimento e compreensão das Ciências e medicina, que ocorreu nos últimos cem anos. Mesmo que esse tipo
de conhecimento está em aumento, o conhecimento e entendimento de quem Deus é e o que ele exige de nós,
está perto de nenhum existentes.

Quanto tempo até o fim?
Daniel então eu olhei e eis que, havia outros dois, o único deste lado da margem do rio e o outro no
outro lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio,
"quanto tempo será até o fim destas maravilhas?" Daniel 12:5-6
"O homem vestido de linho" eu interpreto como sendo Deus, Jesus. Para entender isso você precisa
voltar para Daniel 10:5. Esses outros pedindo a Jesus-Deus quanto tempo antes ele faz direito o mundo
novamente.

Um tempo, tempos e meia
e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e
mão esquerda até o céu e jurou por ele, que vive para sempre e que será por um tempo, tempos e meia; e
quando ele deve ter realizado para espalhar o poder do povo santo , tudo isto será terminado. Daniel 12:7
Deus-Jesus está fazendo um voto em resposta à pergunta, que desta vez de desolação para os filhos de
Israel será "por um tempo, tempos e um meio." Como você pode recordar isto calcula para fora para, (1260
anos literais), que o Anticristo terá que fazer guerra contra os Santos de Deus, quem são os verdadeiros filhos de
Israel, não os judeus ou os da nação de Israel.

Lembre-se: Mostrei que você não tem que ser um descendente de sangue de Jacob para se
qualificar como sendo uma criança de Israel.
Quero salientar uma observação que fiz neste versículo, sendo dizem-nos que que está sendo dado para
as pessoas de azevinho, interpretar isso como significando que ao tempo da segunda vinda de Jesus, que a
definição do povo Santo não serão os judeus, nem será os cristãos, mas a combinação de todos os que guardam
os mandamentos de Deus e segurar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, que é como Jesus define
os Santos de Deus, portanto, os seres sagrados são os Santos de Deus.

Daniel é confundido novamente
e eu ouvi, mas eu não entendi: Então disse eu, "Ó meu senhor, qual será o fim destas coisas?" E ele (o
anjo) disse, "Go vosso caminho, Daniel: para as palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim." Daniel
12:8-9
Daniel ouve as palavras que falei com ele, mas ele não entende o que eles querem dizer, então ele pede
que eles ficar claro para ele.
O anjo que tem dado essas profecias de Daniel, diz Daniel para "Vai-te," que eu interpreto a dizer, para
não dar qualquer pensamento mais, porque estas palavras não são para ele conhecer e compreender, mas aqueles
que viverão no fim dos dias. Que entendo a maioria dessas palavras e pode dar-lhe uma interpretação lógica do
seu significado, diz-me que estamos no fim dos dias, e como dei explicação e relato histórico que estas
profecias de fato vir a passar, ele me diz que estamos agora no fim do dia, e o segundo advento de Jesus não é
longe.

Muitos devem ser purificados
Muitos serão purificados e fez branco e tentei; mas os ímpios devem fazer perversamente: e nenhum dos
ímpios devem entender; mas o sábio deve compreender. Daniel 12:10
"Muitos devem ser purificados" refere-se a aqueles que amam a Deus e guardar seus mandamentos e
sabem que Jesus é Deus em carne e osso de um homem e são martirizados por essa crença.
"Fez branco e tentou" refere-se a ensaios de simulação que os Santos de Deus serão passar durante o
mesmo período do ano de 1260 e depois pendurados, decapitados ou queimados na fogueira, que deve ser
"Feito em branco," ou, para ser condenado à morte na pureza de sua acredita.
"The Wicked," é uma referência para aqueles que fazem parte da Igreja de anti-Cristo, que causam os
Santos de Deus, para então ser assassinado.
"The Wicked não devem entender:" porque não têm verdadeira palavra de Deus, eles não entendem a fé
exibida por aqueles martirizados.
"Mas o sábio deve entender" é outra das maneiras de Deus nos dizer, que aqueles que são sábios ou que
viver pelas leis de deuses, entenderá por que eles estão sendo assassinados pelo anti-Cristo, porque eles são
sábios na palavra de Deus.

Profecia de 1290 anos
e desde que o sacrifício diário será tirado, e configurar a abominação que faz desolada, haverá um mil
duzentos e noventa dias, (1290). Daniel 12:11
Estou confuso em relação este último verso. Todos os outros versículos que refere-se à época em que o
anti-Cristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, refere-se ao tempo que 1260 dias, então estou
confuso, por isso que este versículo tem um adicional 30 dias proféticos nele.
Em outra lição, dei a explicação de quando a profecia de 1260 ano começa com o estabelecimento do
anti-Cristo poder em 538 D.C. e termina no ano em que o anti-Cristo tem seu poder para perseguir e matar os
Santos de Deus em 1798 A.D. tirado isso. Quando você adicionar um adicional de 30 anos para essa data de
1798 se 1828 D.C. Em outras aulas mostraram o que significa a data de 1828 a Deus.

Profecia de 1335 anos
Bendito é aquele que waiteth e vem para o mil trezentos e cinco e trinta dias, (1335). Daniel 12:12
O período de tempo, 1335 dias, que dá um adicional de 75 profética dias ou literal de 75 anos, também é
confuso. Quando você adicionar 75 anos a 1798 se 1873. Mais uma vez, dei uma discussão sobre o significado
dessa data em outras lições.
Depois que alguns pensavam e dando a oração a Deus, tenho uma compreensão destes versos, mas para
te mostrar o que eles significam exigiria que eu primeiro tenho que te dar uma explicação aprofundada de
quando o ano 1260 reinado de terror do anti-Cristo começa e termina. Nós não cobrimos isso ainda, então vou
esperar até chegarmos a ela, explicar esses dois versículos.

Ficar no teu destino
, Mas vai tu teu caminho até ao fim: para o shalt de mil descansar e ficar no teu destino no fim dos dias.
Daniel 12:13
Para o "resto" o Gabriel dizer Daniel que ele vai morrer e que ele então será ressuscitado para "ficar no
teu destino no fim dos dias", que é uma referência ao segundo advento de Jesus, e presumo que muito do

Daniel é com aqueles dos filhos de deuses junto com Abraão, Isaac, Jacob e Moisés, que serão ressuscitados
para a vida eterna.
Finalidade do Daniel como um profeta de Deus foi ouvir as palavras de Deus e anotá-las para nós do fim
dos dias, ter e entender. Que Daniel não entende tem a ver com a sua incapacidade para olhar para a história
antiga, como podemos fazer, a fim de saber e, portanto, para entender o que Deus está nos dizendo.
Como tenho mostrado, dei compreensão lógica e forte para estas profecias, e que todos eles do livro de
Daniel veio ao passado, portanto, eu tenho que acreditar que estamos neste momento no fim dos dias. Está
preparado para Jesus voltar? Pode se definir como um Santo de Deus verdadeiramente?
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