Урок 18
Схід анти Христос
Сімдесят тиждень пророцтва
Сімдесят тижнів визначаються на народ твій і на твій Святе місто, закінчити злочин і зробити край
гріхів і зробити примирення за беззаконня і принести в вічної справедливості і запечатати бачення і пророцтва і
помазав Святеє Святих. Данило 9:24

Це попередження, що Бог дає Даніель, щоб перейти до інших дітей Якова, які на той час раби
спочатку до Вавилону, а потім перси, а також тих, інших розкидані для всіх чотирьох вітрів, а також про
те, наступний двох або трьох поколінь.

Порушення договору
Сімдесят тижнів визначаються на народ твій і на твій Святе місто:

Пам'ятайте: нації Ізраїль відмовився тримати Божих заповідей, як зазначено в книгах Єремії
і Єзекіїля, тому Бог прибрав руку захисту з ними і дозволив Вавилон завоювати їх і не тільки знищити
народ Ізраїлю, але знищити місто Єрусалим і його храму.
Тепер після сімдесят років життя під владою цього іноземними народу, Бог є надії, що ті деякі,
які залишилися бачити помилки своїх батьків і повністю охопити Божих заповідей. Бог знає, однак, що
ці люди будуть не дізналися від помилки своїх предків, так він дає ще один попередження про те, що
станеться з народу Ізраїля, якщо він зможе зберегти Божих заповідей цього разу.

Щоб закінчити трансгресія
Щоб закінчити за злочин відноситься до скарги, що Бог висловили в книгах Єремії та Єзекіїль.
Коротше кажучи, за винятком небагатьох від кожного покоління, євреї були слухняні слово або Закону
Божого. Сімдесяти (70) тижнів: Бог дає decedents Якова певну кількість часу, "сімдесят тижнів",
щоб закінчити свої злочини проти нього і його заповідей.

Щоб зробити край гріхів
Щоб зробити кінця гріхи і роблять примирення за беззаконня, зазначену в Єремії книг і
Єзекіїль дітей Якова згрішив, не зберігаючи Заповідей Божих, а також багато інших беззаконня. Бог дає
їм Сімдесят пророчі тижнів до кінця ті гріхи і покаятися.
Decedents Яків даються 70 тижнів перестати грішити і роблять примирення за їх беззаконня, що
є ще один спосіб сказати, що вони є сімдесят тижнів, , щоб отримати їх діяти разом, або ж вони
втратять заповіту, які вони мають з Богом. Вони знаходяться в порушення договору та ризик втрати
заповіт, що визначає їх як Божих дітей, через їхні злочини проти Закону Божого.

Принести в вічної справедливості
Та принести в вічної справедливості. Визначення "Праведників" : суворо спост
ережливі, моралі, завжди веде себе за моральний ко
декс, виправданим. Бог хоче, що народ Ізраїлю жити в правду вічного, що означає,
що Бог хоче, щоб live морально прямі назавжди, з всю націю і не лише деякі люди.

Пам'ятайте: Бог став настільки розгнівані з народ Ізраїлю, що він дозволив вавілоняни
повинні знищити нації, місто Єрусалим, а також храм Бога. Сімдесят років як отримав Єремія, є майже
вгору, і цим можна привабити в прощення, приділено Даніель Бог дає людям нації один останній шанс
дати поклоніння Богові як він Бог команд.

70 тижнів не 70 років
Не плутайте пророцтваСімдесят тижнів"з сімдесяти років , що Бог викликало народу Ізраїля
бути розпорошені для всіх чотирьох вітрів, коли вони завоювали Вавилону. Пророцтва 70 тижнів кінця
раз пророцтва і, отже, за умови один день за один рік перекладу в книгу Єзекіїля.

70-літтям пророцтва
Як ви пам'ятаєте Єремії книги, сімдесят років говорили про, є часу це бачення, що маючи
Даніель, і це майже в кінці. В Вавилонської імперії встановлюється в року 605 н. е., коли він перемагає,
Ізраїлю та Єгипту в цьому році. Саме тоді, що Бог сказав Єремії дати те, люди 70 років, щоб жити під

владою Вавилону. Коли Даніель з цього наступного бачення це близько року до нашої ери 538 або 67
років потому, яка є, сказати, що в 70 році пророцтва є майже в кінці. Саме тому Daniel робить молитви
до Бога як було зазначено в перші вірші Даніель глава 9. Він відомо, що 70 років майже вгору, від його
вивчення Писання Єремії, і він просить Бога, щоб тримати свою обіцянку приведення Ізраїлевих синів
повернутися до Єрусалиму і земля Юдеї.

70 тиждень пророцтва
Саме через це молитва, яка Даніель робить Бог показує Данилу майбутніх історія людини в
цілому, і народ Ізраїля спеціально. Тепер я прошу вас читач, ви думаєте що народ Ізраїля, навіть тих
небагатьох, які залишаються через 70 років в полоні, могли б пройти через величезною трансформацією,
як необхідно буде дотримуватися попиту Божої, лише 70 буквальне тижнів, або трохи більше, ніж за два
місяці? Хоча не виключено, я вважаю, що це можливо досягти знаючи їх послужний список минулого з
часів Мойсея. Розуміючи це, я вирішив визначити тільки те, що Бог дійсно говорив, особливо після того,
як Бог відкрив один день за один рік розрахунок мені.

490 буквальне років
Пам'ятайте: у кінця раз пророцтва, пророчі день дорівнює буквальне рік, тому пророчі
тижня буде дорівнює 7 днів пророче, тому буде дорівнює 70 тижнів 7 разів 70 або 490 пророчі днів або
490 буквальне років.
7 днів на тиждень
70 тижнів у пророцтві
490 пророчі днів дорівнює 490 буквальне років
Щоб запечатати бачення і пророцтва, Інтерпретувати це як таке, що якщо народ Ізраїля
очищає їх діяти в рамках сімдесят тижневого періоду, (490 буквальне роках) кінця раз пророцтва
Даниїла, буде судновим та видалено. Іншими словами, Бог потягне за собою тайм-лінії позначаються
пророцтва до кінця і не буває. Як бачите, не тільки може Бог бачити майбутнє а потім пересилала її це
нам перш ніж це станеться, але цей вірш говорить нам, що якщо народ Ізраїля повертається в найближчі
роки 490, істинна Віра творіння Бога і тримати його 10 заповідей, він буде переписати історію. Іншими
словами, якщо євреї мали запустити до Ісуса з розкритими обіймами, визнано Богом створення цих

кінця часів, що ми зараз вивчає і передбачив Бога, ніколи б не трапились. Хваліть Господа і його
awesome влади.
Подумайте про це, Ісус б вже зарекомендували Божого Царства на землі 2000 років тому. Всі
війни, який боровся з ніколи не сталося б. Ісус б ніколи не був прибили до хреста, і Сатана буде вже
давно були видалені з землі і Всесвіту.

Помазав Святеє Святих
Найбільш святих є Месії. "Anoint" -це встановити Месії, офіційно і
церемонія як Месію і Бог у плоті людиною.
Якщо ізраїльтяни були обнялися Ісуса як Месію і помазав його як царя і Господа, то вони б
показали їхнього виконання 70 тиждень пророцтва. Замість цього, керівники храму і король намагався
вбити Ісуса і підірвати те, що він проповідував і навчав.
З виявлення тайм-лінії та його початку, ми можемо визначити, коли Месії промовляв приїхати.
Це тільки пророцтвом в Біблії, де за фактичним роком прихід Месії зроблені відомим. Навіть сьогодні
2600-2700 років потому, євреї ще не розуміють це, тому що вони не бачать Ісуса як Месію.

Дата запуску 490 рік
Тому знати і розуміти, що їхати п заповідь, щоб відновити і побудувати Єрусалима до Месії князь
повинна бути сім тижнів і шістсот сімдесят два тижні: вулиці повинен бути побудований знову і стіни, ще в
troublous часи. Данило 9:25

Цей вірш дає велику кількість інформації; Я постараюся розірвати його в якості легко пояснення
як я можу.

Тому знати і розуміти
В останніх уроки я вказав на те, як Бог використовує такі фрази як: «Ті, хто очі нехай бачать» або
"Ті, хто має вуха, нехай чує", але цього разу Бог виходить прямо і говорить нам: "Знати", що я кажу й
«Розумієш». Вам потрібно сідаю і приймати повідомлення про це, Бог в даний час дуже відверті, що те,
що він збирається показати нам, це важливо, дуже важливо.

Відновити і збудує Єрусалим
Що з їхати п заповідь, щоб відновити і побудувати Єрусалиму, в цьому Бог дає конкретну
дату в часі. Рік, що команда дається відновити місто Єрусалим, є у тому ж році, що 2300 року і 490 року
пророцтва почати.

До Месії
До Месії Принц повинен бути сім тижнів і шістсот сімдесят два тижні. З рік, що дано
доручення відновити Єрусалим і храм до пришестя Месії буде перша частина сімдесят тижня,
пророцтва (490 рік). Це те, буде повідомити за рік, що Месія прибуде вперше.

Обчислення 483 років
Що згадка в тринадцятого вірша є сказати, що з дати дано доручення відновлення Єрусалим, до
пришестя Месії князь буде 483 буквальне років. Це визначити наступним чином.
Слова, "несе сім тижнів і шістсот сімдесят два тижні," повинен здійснюватися в легко
побачити розділів, так що кожного розділу можуть бути визначені окремо.
[Сім тижнів] [Три оцінка] [Два тижні].
Перша ділянка має [Сім тижнів], яких дорівнює 49 пророчі днів. Це обчислюється таким чином,
7 тижнів час 7 днів на тиждень, дорівнює 49 днів пророчі.
Другий розділ дає номер кваліфікатор [Три оцінка] , який визначається значенням давати перед
його, що при цьому вона тижнів, так threescore, як це визначено Словник Encarta дорівнює 60 тижнів,
кожна оцінка склало значення 20 тижнів, 20 разів 3 дорівнює 60 пророчі тижнів. Десять років становить
10 років; у колірнім рішенні двічі тих пір, як десять років або 20 років.
Ми потім помножити 60 тижнів , 7 днів на тиждень, який дає нам 420 пророчі днів.
У третьому розділі дає нам [Два тижні], яка дорівнює 2 рази 7 або пророчі 14 днів.

Додані всі разом, ви отримаєте:
49 днів
плюс 420 днів
плюс 14 днів
483 пророчі днів або 483 буквальне років, коли ви дозволяєте один день за один рік.

Вулиці вбудовується
Вулиці повинен бути побудований знову і стіни, ще за часів troublous. Що це говорить, є
перебудувати Єрусалимі буде почали, але що не буде легко, що тих людей, які переїхали в області, яка
була Юдеї, коли євреї були змушені на вавілонян, буде чинити опір повернення євреїв. Цей опір дається
обговорення в книзі Езра і Естер.

Хрещення Ісуса рік
У вище віршах Бог дає конкретні початку дати, коли цей час лінія 70 пророчі тижнів або 490
буквальне років почнеться, і що в тому ж році, що надається команду для відновлення і відновити
Єрусалим.
Ви можете взяти до відома звернення до Месії князь яких є посиланням на Хрещення Ісуса.
Знати це, поки Ісус хрещення від Івана Христителя, Ісус не Месії, це Хрещення, яке робить плоть і кров
Ісуса Христа, а не його народження, як людина, яка, чому Бог, або Ісус, ні будь-який з апостолів ніколи
не створено або потурання святкування народження Ісуса. Різдво і Великдень є винахід анти-Христа, а
не Богу. Ніде в Писанні буде вам знайти інструкції або command, що слід дотримуватись. Якщо не
говорив від Бога, то це брехня.
Бог сказав, що він буде давати народ Ізраїлю, 490 буквальне років покаятися в своїх гріхах, який
тому залишає 7 буквальне років, не розраховані для вище. Месії прибуде наприкінці 483 років років
буде складатися з трьох з половиною років, що Ісус ходив серед нас і викладав і потім наступних трьох з
половиною років, буде час тілу воскреслого Ісуса до кінця 490 років, що люди мають час, щоб
покаятися.

Закидання камінням Стівен
Це закидання камінням Стефана в році 34 оголошення, що дає Бог підтвердження, що народ
Ізраїлю, відхилив його і не змогла примиритися з ним, навіть після пророчі 70 тижнів або 490 буквальне
років.
Щоб викласти тринадцятого вірша, використовуючи наше розуміння того, що таким чином
придбав, тому знаємо і розуміємо, що від їхати п заповідь, щоб відновити і побудувати Єрусалима до:
хрещення Месії, (Христа Ісуса), буде 483 буквальне років, і служіння Ісуса буде 7 років, що дає в цілому
490 років. Змінивши обчислення перевірити правильність наших Ви розділите 490 пророчі днів за 7 днів
на тиждень, ви отримаєте 70 тижнів.

Команду відновити Єрусалим
Від 457 BC коли дається команду відновити храм і місто Єрусалим, що закидання камінням
Стефана в 34 оголошення, першим мучеником християнської є 490 буквальне років або 490 пророчі
днів. Я визначив цими датами в історії з наступних опублікованих історії.

Історичні факти
Якщо їхати назад з 34 Оголошень коли Стівен був під кайфом, 490 років, дійшовши до року, 457
до н. Е. Підтвердити тайм-лінії, ми тільки потрібно визначити, якщо команда відновити місто Єрусалим
стався в 457 до н. Е. Це підтверджено в наступні факти історично обгрунтовані, як показали в Біблії і
історія публікацій.

Сьомий рік Artaxerxes короля
І пішов вгору деякі Ізраїлевих синів і священиків, Левитів і співаків і на носії і Nethinims, до Єрусалиму, в
сьомий рік Artaxerxes короля. Езра 7:7

Як ви бачите певний час або Дата згадується, сьомий рік царювання короля Artaxerxes. Якщо ви
йдете в Інтернет і шукати історії Перської імперії, ви знайдете цього царя виніс рішення на рік 457 BC,
як ми визначаємо дат в 21-е століття. Це потім дає підтримку і доказ того, що команда відновити могло
статися в рік 457 до н. Е.

Смутні часи
У Біблії книга Езра розділи 5 і 6, розповідає про події, що призвели до цієї команди та опору, які
дають ті, які жили в районі Єрусалиму під час його відновлення, якщо ти хочеш читати про це. Це потім
дає підтримку, вулиці повинен бути побудований знову і стіни, ще за часів troublous.

Руйнування другого храму
І після шістсот сімдесят два тижні повинен Месії вирізати off, а не для себе: і людей принца, який
прийде повинні знищити міста і заповідник; і кінець її буде потопом, і аж до кінця війни визначаються
desolations. Данило 9:26

І після шістсот сімдесят два тижні Месія буде відрізано, у цей час посилання, перші сім
тижнів відсутні від попереднього. Це говорить нам, що Месія буде видалено, (обрізується), після 62
пророчі тижнів або тижнів 62 разів 7 днів дорівнює 434 пророчі днів або 434 буквальне років.
Месія буде вирізати off, але не з самого початку, 70 тиждень пророцтва, але після перших 7
пророчі тижнів або буквальне 49 років, ми знаємо, це тому, що пророцтва листя off перші сім тижнів.
Таким чином, тому що ми знаємо, що дата початку 457 н. е. і дати, що Месія буде відрізано починається
49 років пізніше, тайм-лінії починається в рік 408 до н. Е, що рік, що відновлення храму завершено. Я
прийняти це як істина і тому не досліджував це перевірити цю дату, але я закликаю кожного, бажаючого
історичне доказ цього, щоб перевірити її для себе.

Пам'ятайте: ті, хто шукає мене уважно, знайде мене.

Визначальний Threescore і два тижні
Давайте подивимося на це, як ми це зробили перший період часу. [Оплакував] [два тижні]. Це
говорить мені, що цей період часу починається, 7 пророчі тижнів або буквальне 49 років після того, як
команда відновити Єрусалим дається або 457 BC мінус 49 років дорівнює 408 BC і закінчується на той
же час закінчення терміну 69 пророчі тижня, або 27 оголошення. Якщо ви спробуєте зробити
математику себе прибуде в 26 не 27, але ви повинні дозволити за рік 408 маючи нмоери 49 років тому
необхідно додати один рік математику.

Відрізавши Месії відбуватиметься, не в "шістсот сімдесят два тижні" період, але "після"
закрити його. На даний момент немає точних відомостей у такому; Ці деталі в з урахуванням вірша 27
Однак, станом на цьому вірші ми сказали, що буває іноді "після того, як" близько 62 тижнів.
На основі вірш 25 , ми знаходимо, що 62 пророчі тижні прийшов після 7 тижнів пророче, так у
нас є прогресування тут різні частини пророцтва 70 цілий тиждень.
Ми маємо пророчі 7 тижнів, або 49 буквальне років, для будівництва міста і храм.
Тоді існує 62 пророчі тижнів або 434 буквальне років, проміжний період між завершення
будівництва Єрусалим і Хрещення Ісуса.
І потім пророчі минулого тижня, або 7 років буквальне, який час служіння Ісуса, що подається у
вірша 27. Таким чином, на основі цього факту ми вимушені зробити висновок 62 пророчі тижнів,
говориться в вірша 26 саме той же період, говориться в віршах 25 звідси закінчується в той же час і що
це 27 оголошення за рік, що Хрещення Ісуса. Таким чином, Месії треба обрізати колись "після" 27
оголошення.
У перших 49 років буквальне вулиці і стіни буде перебудована; з цього моменту до Месії буде ще
більш буквальне 434 років. Це можна краще перевірити шляхом первинного часу дається у віршах 25,
[сім тижнів], [Threescore] і [двотижневий.] Якщо ви подивіться на це таким чином, ви побачите, що в
перші сім тижнів пророчі або 49 років буквальне, дороги і стіни храму будуються. Це можна
перевірити через історичні документи. Смутні часи має справу з опором дають щоб відновити ті, які
жили в районі під час відновити, знову я відсилаю вас до книги Езра глави 5-6. Потім Дана на
гніваєшся, або 60 пророчі тижні і два тижні пророче, які роблять 62 пророчі тижнів, рази 7 днів на
тиждень, і ви отримаєте 434 буквальне років, це підводить нас до хрещення Ісуса в 27 р.
Показуючи це буквальне років так само я показав перерви вниз в тижні, вона може бути менш
заплутаною.
[49 років буквальне] [434 буквальне років] дорівнює [483 буквальне років].
Від 457 BC, коли дається команду відновити ви повинні спочатку вершину будівлі храму час 49
років, який принести нам 408 до н. Е, потім в період між час будівля з появою Месії або інший 434
років, це підводить нас до 27 оголошення.

Пам'ятайте: пророцтва, що стосуються народ Ізраїлю покаятися його гріхи – за 70 пророчі
тижнів або 490 буквальне років, Даніель 9:24. Цей період часу, Данило 9:25, для 69 пророчі тижнів
або 483 буквальне років. Решта пророчі тиждень пояснюється в Данило 9:27.

Попередження до євреїв
Примітка для євреїв, що читаєте ці сторінки: ці пророцтва відносно першого пришестя Христа
піддаються перевірці в історії, таким чином, тільки Ісус може бути справжнім Месії. Продовжувати
відмовляти Ісус є б поставити себе на шляху до прокляття. Віра в слово Боже. Бог дав Даніель цих
пророцтв, так що ми б знали його правди; не підставляти свою спину богів правду.

Не для себе
Але не для себе, посилається на той факт, що Ісус cut off, але не все, що він робить, а деякі інші
сили. Причиною цього ми знаємо з історії та Біблії, що сатана шляхом його вплив і контроль храм
старійшин, те, що Ісус був розп'ятий до смерті 3 років по ½ до свого служіння.

Принц, що прийде
І люди принца, який прийде повинні знищити міста і святилище. Щоб зрозуміти це, ви
повинні розуміти хто принца, який є говорив з. Це не Ісус, Принц Бога, але, сатана, князя землі. Коли
Ісус був розп'ятий, він залишає землі, так Ціна, що прийде, сатана. Бог сотворив Вселенну і все це
належить йому, але сатана має претендували Земля і все, що на ньому і оголосив себе, князь світу. Бог
також називає сатана принц лежить. Тому сили сатани, які поган, або більш конкретно римляни, які
знести храму. Ви повинні знати, однак, це воля Бога, що храм є знесені, так само, як це було з волі
Божої, які вавілоняни знесли перший храм. Бог не хотів, храмі знищено, це ніколи не могло б бути.

Кінець потопом
Та кінець її буде потопом. Це може краще бути розуміли вірш в книзі Об'явлення.
І змія (сатана) виганяти злих з уст його води як повені після жінка (церкви з Кріст), що він може
змусити її бути перевезені геть повінь. Одкровення 12:15

Цей вірш має на увазі той факт, що послідовники справжнє поклоніння Богу дуже мало в
порівнянні з населення невіруючі, і що сатана намагається придушити їх потопом тих, хто приєднатися
до сатани помилкових Євангелія і тому бути присутнім на False церкви сатани.

Графічної візуалізації
Бог використовує символіка повінь, виходить від гирла змія, графічно розкрити, що вода
повінь є фактично слова, сказані, сатана, сатана помилкових Євангеліє та не води буквально. Це може
бути показано, як справжній у створенні анти Христос (Римська Церква), і як вона намагається знищити
святих Богом через його брехні і говорить слово Боже і за його випробування інквізиція.

Закінчення війни
І аж до кінця війни визначаються desolations. Ця війна говорив з є війни між Богом і сатана,
яка була raging, так як Адам і Єва згрішили. Цей вірш дає пророцтва кінця днів, і Велика війна і після
великої скорботи і всі інші воєн і час скорботи аж до великої війни. Коротше те, що Бог говорить нам,
що час від часу розп'яття Ісуса до великого і остаточний війни, там буде нескінченний період воєн і
скорботи по всьому світу.

Війна між Бог і сатана
І сказав Господь Бог змієві, "що зробив ти, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову;
на своїм череві будеш ти йти і порох ти їстимеш всі дні свойого життя: І я покладу ворожнечу між тобою і
жінкою і між насінням твоїм і насінням її; воно зітре тобі голову, а ти Шат жалити його в п'яту. Книга Буття
3:14-15

В цих словах Бог оголосив війну на сатана для повороту Адама і Єви проти нього і залучення
гріха на землі, де немає гріха було раніше не існувало. Саме з цього оголошення війни, що всі війни між
чоловіками мали в їх основі.

Запустіння євреїв
І він повинен підтвердити заповіта з багатьма протягом одного тижня: в самий розпал тижня він
повинен викликати жертву і oblation припинити і для overspreading гидоти він зробить його самотній, навіть
до завершення і які визначені повинен вилив на на пустинній. Данило 9:27

Підтвердити заповіту
, І він повинен підтвердити заповіта з багатьма протягом одного тижня: Це залишилися
пророчі тиждень, яке відповідає ліцензійним сімдесят тиждень пророцтва, що, коли ви використовуєте
один день, бо один рік у вас є 7 років буквальне. На "він" говорив про тут Ісуса або месії, і що він буде
проповідувати Євангеліє Бога і підтвердити, що євреї дотримувалися заповіту, другий заповіту, які вони
мають з Богом. Цей Ісус зробить за один тиждень пророчі або 7 років буквальне.
Якщо у вас які-небудь сумніви про моє пояснення попередній вірші і 70 визначення пророчі
тиждень або один день за один рік розрахунок це тепер слід переконати вас у правильності мого оцінок.
Ви знаєте, що служіння Ісуса тривав 3 років по ½ перед своїм розп'яттям а потім ще 3 років по ½ після
його воскресіння. Це вище віршах потім перевіряється в її точність, як один тиждень пророчі або
буквальне сім років. Тому що цей вірш перевіряється, пояснення інших також перевіряється.

Жертвоприношення, щоб припинити
І в розпал тижня він повинен викликати жертву і oblation припинити. Середовищі,
відноситься до в середині тижняабо 3 років по ½ до служіння Ісуса. Що на даному етапі
середнього, жертвопринесення тварин для прощення гріхів, прийде до кінця. З жертву Ісуса на Хресті
там вже не потреба у відкуплення гріхів через жертвопринесення тварин, тому що потрібно тільки
дивитися вчення Ісуса і живуть за ці вчення, щоб одержати прощення гріхів.
Друге півріччя ці 7 буквальне років або 3 років по ½ буквальне, Ісус ходити серед нас і навчити
нас, підтвердивши тим самим заповіту, і тоді він буде прибив на хрест, який є, як він викликає жертву і
oblation припинити. Своєю кров'ю на Хресті приймаючи наші гріхи Ісусу, там вже немає необхідності
для жертви, таким чином він змушує їх припинити, за його смерті.
Для тих, хто читає ці сторінки, кого не євреїв і тому може не зрозуміти, коли Ісус прибитий до
хреста, необхідності надати жертвопринесення тварин для очищення від гріхів підходить до кінця. Це
тому, що Ісус (Агнець) є більш досконалу жертву і в цьому прийняв наші гріхи на нього, так що ми
могли б бути викуплено у Господа Бога. Перед Ісусом не було відкуплення можливих від
жертвопринесення тварин, тільки через Ісуса, ми виправдані в надії на порятунок.

Він повинен зробити порожній
Для overspreading гидоти: Ця частина цей вірш на те, аби дітей Якова, йдеться про численні
гріхи, скоєні народ Ізраїлю, як зазначено в книгах Єремії і Єзекіїля, незважаючи на попередження
пророків. Послугами "гидоту" є будь-якого діяння, яке opposition до аб
о непокори закону чи слова Божого. Ми повинні дати поклоніння
Богу точно, як він команд, все інше, що сповнюється, це і ваш поклоніння зовсім даремно.
Він зробить пустельному: Бути "порожньо", є без надії. Надія є в даний час були
звільнені, Бог і тому їй дали спасіння. Коли ви не в змозі дати вірно і правильний поклоніння Богові, то
ви, без надії спасіння, для вашого поклоніння зовсім даремно.

Навіть до завершення
Слово "Завершення" визначається як: ідеальний закінчується, в ре
зультаті чого щось задовольняє висновок, або оста
точний задовольняють завершення або досягнення
чогось. Це те, що відноситься до остаточного виконання Божого його призначенням на людину.
Я дав голос до цього раніше, але щоб переконатися, це Божий наміром повернути людину назад від
гріха Адама і ще раз живуть у досконалості, що Адам і Єва мав, перш ніж вони грішили.

Повернення до раю
Це Божий намір відновити з Едемського саду, або щось подібне до нього. Це може бути показано
як вірно, коли ви дивитеся на самої Біблії. Перші два розділи з Біблії є все про ідеальний Всесвіту, з
ідеальний чоловік і ідеальний Бога. Останніх двох главах Біблії є все про відновлення тієї досконалості.

Тільки в Ісуса Христа
І яка визначена повинен вилив на на пустинній. На слово "порожній" визначається як: від
окремлений, безрадісні і без надії, який відноситься до всіх тих, хто
відкидає Ісуса і втрачаються з коли-небудь знаючи відкуплення і всі ці подарунки, що Бог обіцяє, хто
надав. Це відноситься до руйнування другого храму і місто Єрусалим, а також примусового розгін

населення (на пустинній) до найвіддаленіших куточках Римської імперії і за його межами. До цього
іншими словами, з жертву Ісуса, використовуючи тварин, як жертву очищає вам ваші гріхи прийшла до
кінця, і тільки через прийняття Ісуса як Бога в тілі людини і вчення Ісуса як виконання законів Бога,
може вам сподіватися, щоб очищає себе ваших гріхів раз , якщо ви не вірите в Ісуса, то ви самотній, для
тільки в Ісуса може вам бути погашені.

Пауза дати розгляду
Я думаю, ми повинні все зупинитися і дати думав про те, що ми читав тут. Даніель, від 600 BC до
553 BC, передбачив цих подій, про Месію, Христа Ісуса та будівлі і руйнування Другого храму в
Єрусалимі. Це більш ніж 500 років, перш ніж події відбуваються. Звертаюсь до вас, як це може бути? Як
це можливо для людини, щоб дати такі прогнози з таких бездоганну точність? Людина не може, тільки
Бог може зробити це. Якщо ви не впевнені, що Бог є реальною, тепер, я не впевнений, ви ніколи не може
бути. Незважаючи на це, читайте далі, я до цих пір надія на тебе.

Ісус є єдиною можливою Месії
Ви повинні також подумати про це; "Хто ще, але Ісус відповідає ці пророцтва Даниїла?"
Немає іншого, тому Ісус повинен бути Месією, для інших не підходить ці дуже конкретні і історично
обумовленими дати. Ті, хто читав і вчитися і тому зрозуміти книг Нового Завіту знайте, тільки євреїв і
тих, які є занадто ліниві, щоб вивчення Біблії, здається, бути засліпленим сатани.

Пам'ятайте: якщо ви не поклоняються Богу, як він наказує, що вам потрібно, то ви не
поклоніння Богу створення на всіх. Якщо ви відхиліть Ісуса, як Син Божий, то ви відкинули справжнє
поклоніння Богу, а.

2300 року пророцтва

Це було надано мені однокурсник Біблії та графіка має 2300 року час рядок, що починається на
році команда, що Єрусалим наказав бути відновлено персами (457 н. е.).
2300 років є понад притирання термін, вчасно, які всі інші періоди, наведені в книзі Даниїла fit,
починаючи в Британській 457 яка, якщо ви додаєте 2300 до 457 BC, коли дається команду відновити, ви
отримаєте 1844 оголошення.
Якщо як я запитав, "що значення подія в 1844 році н. Е.," відповідь можна знайти в таких
пояснення того 2300 день пророцтва. Тому що ми охопили багато інформації пророцтва 2300 року
вперше згадується, я хочу коротко піти по тому ці вірші знову, щоб повернути свою пам'ять до цього
питання.

Малий Ріг Revisited
З одного з них і вийшов трохи Ріг, який розмножувались великий, на південь та на схід і до приємний
землі. Даніель 8:9

З одного з них відноситься до чотирьох великих імперій людини, вавілонського, Перська,
грецького і римського.
І вийшов трохи роги відноситься до малий Ріг, говориться в Данило 7:8 або анти Христос.
Який розмножувались великий відноситься до влади та повноважень, що анти Христос
експонатів.

На південь та на схід відноситься до міста Рим, Італія є столицею Римської католицької церкви,
який ми дізналися, анти Христос. З цього моменту Римська церква поширюється на свій вплив на схід
до Східної Римської імперії і на південь до Африки.
І до приємний землі, який є посилання на землі Ізраїлю чи в Палестині.

Штамповані вниз приймаючої
І він воском великий, навіть на хост з небес; і він кинув вниз деякі хоста і зірок на землю і штамп на них.
Даніель 8:10

І він воском великий , "ВОНО" відноситься до сатану і через нього, анти Христос (Римська
Церква) і помилкові Євангеліє сатани, який False церкву збудовано на. Віск великий відноситься до
влади і впливу, це експонати.
Навіть на хост неба є посиланням на Всемогутнього Бога, а також інших істот Небесного.
Це кида вниз деякі хоста і зірок на землю відноситься до постійного падіння від благодаті, що
ангели мають від помилкових Євангеліє сатани. Але це також відноситься до Божої Святого Писання на
як брехні і обманів проповідував анти Христос, викликає людини до падіння від благодаті та посуньте
на прокляття, а також.
Stamped на них це, щоб показати, як проповідь анти Христос stomps після законів Бога, у рамках
своїх зусиль, щоб знищити все, що Бог і Worshiped.

Збільшене сам
так, він сам збільшується навіть до князя хост, ним щоденний жертву забрали, і місце його святилища
був кинутий. Даніель 8:11

Він сам лупою посилається на те, що я запропонував раніше. Якщо сатана були людини він буде
поставлений діагноз психічне захворювання називається манія величі. Таким чином, він має
завищеними его і почуття набагато більше, ніж він насправді, власної гідності, який розповідає мені, що
сатана є клінічно божевільним.
Парне князю приймаючої в якому йдеться про Ісуса як Сина Божого.

Ним щоденний жертву був відвезений. Багато хто, хто прочитав цей вірш вважає, що на "за
нього" посилання сатани, але останнє, що говорив раніше ці слова є посилання на Ісуса. Це Ісуса через
його жертву на Хресті, що щоденний жертви береться геть. Сатана ймовірно волів би що храм не були
також зруйновані. З жертву Ісуса і той факт, що люди і старших Ізраїлевих відхилив Ісуса мета храму
було виконане до такої міри, що робить його застарілими. Якщо Бог не викликав що бути знищені, то
жертви б залишалася, яка була б гидота перед Богом, він дав свого сина в жертву.
Місце його святилища спіткнутися. Заповідник є храм Бога або його сина, Ісуса. Храм був
побудований стала для очікуваних прихід Месії, який як я показав може бути тільки Ісус; немає жодної
іншої, що можливо може кваліфікуватися. Оскільки євреїв Ісус, мета храму більше не існує, так Бога, не
сатани, викликають його, щоб бути знищені.

Кидає вниз правду
Хост було дано йому проти щоденний жертву унаслідок злочин і його кинули вниз правда на землю; і це
практикується і процвітав. Даніель 8:12

І хост було дано йому . "Його" є сатана; "host" є анти Христос або False церкви. Подумайте про
це, як паразит і його господар тварин. Паразит не можуть жити поза його господаря. Бог було вилучено
з сатана здатність взаємодіяти в будь-яких фізичних шлях з світ смертних. Для йому мають вплив над
умах людей, вони спочатку повинні мати аналогічні особистості і характер, як сатана. За межами цього
Сатана буде потрібно якийсь господар мати будь-якої реальної влади в світ смертних. Ось чому сатана
викликало бути створена антихриста. У Римської церкви і в особі Папа Римський і кардинали сатана має
владу і вплив, не тільки над тими з аналогічних особистостей, як він має, але сатана має владу, щоб
покарати тих, які б в іншому випадку дати поклоніння Богові як Бог звелів.
Проти щоденний жертва посилається на практиці євреїв в жертву тварини для очищення від
гріхів. Через жертву Ісуса, а також відмова від Ісуса євреями Бог забрав щоденний жертву і тому проти
нього коли-небудь відбувається знову
Унаслідок трансгресія відноситься до гріхи юдеїв. Слово "Злочин" визначається як злочи
н або будь-який закон, який порушує права, команди
або моральний кодекс. У цьому євреїв excel проти десяти заповідей. Саме через
безперервного провини євреїв, що Бог послав Месії, в першу чергу. З вченню Ісуса і його життя серед
Бога євреїв сподіватися, що вони будуть перетворені з їх гріхи і обійняти його справжній слово.

Це кида вниз правда на землю , , "воно" ще раз сатана шляхом його анти Христос, і як брехні
сатани затьмарила Божої істини. Іншими словами єси Євангелію та спеціально перших чотирьох з
десяти заповідей відкидаються і паплюжили Римської церкви. Це таким чином, що сатана задіяними у
тих, хто вірити помилкових Євангеліє сатани включалося до Бога, втрачаються до відкуплення Боже.
Це практикується і процвітав. , "ВОНО" цього разу відноситься до анти Христос і
"Prospered" відноситься до успіху, що Римської Церкви було на усунення Божої істини з світу людина.

Як довго?
Потім я почула один Сен кажучи, а інший Сен сказав: що певних Святий який говорив, "як довго повинен
бути бачення щодо щоденний жертву і злочин запустіння, щоб дати святилище і приймаючої настала під
ноги?" Даніель 8:13

Даніель бачить в його бачення один Сен говорити з одним і запитати, як довго буде все це йти
на?

2300 днів
І сказав він до мене: "двох тисяч і триста днів; потім повинен святилище чистити." Даніель 8:14

До двох тисяч і триста днів переводить на 2300 днів. Це кінця раз пророцтва, одного разу
пророчі дорівнює буквальне рік, так що пророче днів 2300 стає 2300 буквальне років.
Потім повинен святилище чистити. Багато хто невірно цими словами. Святилище не буде
очистилися під час 2300 років пророцтва, але після того 2300 роки минули.
Ви бачите, кінець 2300 року пророцтва, чи як я показав, 1844 оголошення, синглів початку ,
коли Христос, як голова священик церкви Христа, введіть скинії на небесах і починають очистити його
від усякого гріха.
Щоб зрозуміти цей акт Христом, йти до книги Левит були дає пояснення обов'язків голови
священик скинії. Це не те, що ми на землі буде мати знання про, але буде ознаки, що означає, що Ісус
почав очищення.
Очищення є по суті судження проходження вогневих Ісуса на всіх, хто коли-небудь жили. Коли
він закінчив з цією роботою, він буде скасувати його священицького халатів і Дону одягу завоювання

короля. Це те, що він повернеться на землю у другому приході Христа. Питання в тому, що "як довго
займе Христа судиш всім, хто коли-небудь жили в умовах, які ми на землі будуть розуміти?" Це не те,
що Бог докладно на, але якщо ви вивчаєте і розуміти, що пророцтва кінця день, тоді ви будете знати
ознаки слід звернути увагу що розкриває, коли його повернення є під рукою.
Якщо ви не розумієте важливість цього закону очищення ви повинні прочитати в книзі Левит, де
вона дає Опис обов'язків голови священик, а також обов'язки всі священики цієї служби людей, які
приходять до скинії. Скинії на землі було символічно реальні скинії на небесах. Спочатку Скинія була
портативний, побудовані в моді намет, але потім храм був побудований як постійного скинії.

Час лінійній діаграмі пояснив
На графіку, який я буде відтворити нижче, ви побачите 490 років або 70 пророчі тижнів для
Месії, то пробою перших років 483, потім пробою минулого тижня Ісуса, який ділиться навпіл, щоб
вказати 3,5 років свого служіння, потім 3,5 років після його розп'яття, який закінчується закидання
камінням Стівен.
Хоча не показано на цьому графіку, решта 1810 років 2300 року пророцтва, буде включати в себе
1260 році період, що анти Христос доведеться воювати зі святими Бог і того ж періоду, що Божими
святими отримаєте захисту в пустелі. Це має розповісти вам щось про коли антихрист буде установлено.
Якщо пророцтва 2300 рік закінчується в 1844 році, потім антихрист має бути встановлено до того ж
року, по суті, 1260 років антихрист має дозволено лише в межах 1810 років, що залишаються після
побиття камінням Стівен.

Анти-Христос створена в моєму минулому
У випадку, якщо ви не помітили, 1260 років відбувається перед року 1844 оголошення, що
означає, що час антихрист відбувається через деякий час після оголошення 34 і перед 1844 оголошення,
не те, що буде відбуватися у своєму майбутньому, але в моєму минулому, вона тепер є рік 2015
оголошення або 171 років по тому. Продовжити читання і ви побачите, що я розкрити рік, що
встановлено антихриста і року, що його здатність воювати на святі Бога приходить до кінця.

Що рік був хрещений Ісус?
Якщо ви відняти 483 буквальне років з 490 буквальне років огляду для держави Ізраїль, щоб
отримати його діяти спільно, ви залишилися з 7 буквальне років після того часу Ісус починається свого
служіння. Ми знаємо, що служіння Ісуса тривав 3 років по ½, тому що листя 3 років по ½ більше після
розп'яття Христа для народу Ізраїлю покаятися свої гріхи. У цьому ми маємо певну дату закінчення. Ми
знаємо, що Ісус прийняв хрещення, падіння 27 оголошення. Ми знаємо, що це тому, що;
Зараз у п'ятнадцятий рік панування Тіберія Цезаря, Понтій Пилат Юдеї та Ірод, будучи Лісанія і його
брат, був тетрархом Ітуреї й регіоні панував та тетрарха був Abilene. Від Луки 3:1

З цими назвами, огляду рік може бути визначена через історичні документи. З цією інформацією
і вивчення історії можна визначити, що цього року, в якій Ісус хрестився є 27 оголошення, як ми
зберегти календар сьогодні. Цих людей і їх панує можуть бути перевірені з історичних документів;
Таким чином, цей тиждень 70-період часу в кінцевому навесні року 34 оголошення чи сім років після
Хрещення Ісуса.

Три Passovers Ісуса
Ми знаємо, що Ісус хрестився на падіння 27 оголошення, оскільки незабаром після того, як він
почав своє служіння, вчора спостерігав Пасху, який був би в місяць Березень 28 оголошення.
Пасха під рукою, і був до Єрусалиму подався Ісус. Джон 2:13

Якщо ви не знаєте, єврейської Пасхи припадає майже водночас року як християнську Пасху, або
навесні; наступний вірш пояснює це.
В цьому місяці несе до вас на початку місяця: це буде перший місяць року до вас. Вихід 12:2

, Зверніть увагу: У вище віршах Бог сказав, що перший місяць року не є січень, як ми
спостерігати, але місяць, що пасху падає в, або березня. Це ще ще один приклад того, як сатана має були
спроби змінити закони і часом Бога.
В особистому плані тут нещодавно я почув у новинах, що євреї були святкування свого нового
року. Це було приблизно в перший день вересня. Як це може бути, якщо не євреї не підкорятися слова
Божого. У вище віршах Бог є специфічним, що того ж місяця, що спостерігається Пасха є того ж місяця,
які вони повинні дотримуватися як перший місяць року. Це говорить мені, що єврейський Новий рік
повинна бути виконана на першого березня, не вересня. Як я вже зараз не раз говорили, ви вірите в
слово Боже і підкорятися його словом або ви не поклоніння Богу створення. Щоб бути в опозиції до
слова Божого, не зробить вас дитям Божим, але ікру сатани.

Хрещення Ісуса
Святий Дух спустився у організму фігуру у вигляді голуба на нього і голос почувся із неба, який сказав: ти
син мій улюблений; тебе я вподобав. Луки 3:22

Таким чином, Ісус хрестився в падінні року 27 оголошення. Ми знаємо з історії, що служіння
Ісуса тривав 3 років по ½, коли він був розп'ятий навесні, у той час до свята Песах, який приведе нас до
року 31 оголошення.
Падіння хрестив 27 оголошення, до весни 28 оголошення Великодня, Джон 2:13, дорівнює 0,5 або
років по ½.
З весни 28 оголошення, Пасха, до весни 29 оголошення Великодня, Іоанна 5:1, дорівнює 1,0 рік.
З весни 29-оголошення, Пасху, навесні 30 оголошення Великодня, Джон 6:4, дорівнює 1,0 рік.
З весни 30 оголошення, Пасха, до весни 31 оголошення Великодня, Джон 11:55, дорівнює 1,0 рік.
Всього це все, і у вас є 3,5 років.
Отже, ще 3 років по ½ піти після розп'яття Христа, що народ Ізраїлю повинен покаятися свої
гріхи. Звичайно, ми знаємо, Ізраїль не робить.

Стівен
У цьому році 34 оголошення щось відбувається, які ущільнення труну народ Ізраїлю, шип фінал.
У тому ж році молода людина на ім'я Стівен представлена перед Рада Старійшин "синедріон,"

відповісти звинувачення богохульство проти храму і Бога, тому що він проповідував, що Ісус є Месії.
Це можна знайти в актах, глава 7. Його суд також дає чітке розуміння як корумповані а відірваними від
Бога, які були старші храму. Врешті-решт вони з каменю його до смерті. Стівен, таким чином, стає
першим християнської мученицьку смерть, який робиться дуже старійшин храму в Єрусалимі, є доказом
того, що вони спростувати Ісуса як Месію правдою, тим самим закінчується 70 пророчі тижнів або 490
пророцтва буквальне рік Даниїла.

Пророцтва, що ведуть до кінця
Даніель має інший бачення
В третій рік Cyrus, цар перський річ було виявлено до: Даніель, чиє ім'я називали Валтасар, і
справа була правдивою, а часу, призначеного був довгий: і він зрозумів те і було розуміння бачення.
Даніель 10:1
Припускаючи, що Даніель була навколо 19, коли Бог дав йому знання цар Навуходоносор мрія
щодо мульти металеві статуї, яка була в або близько 603 BC, це бачення, що Даніель про розповісти нам
про відбувається на або навколо 534 BC або 69 років пізніше. Додати до 19 69, і ви отримаєте 88, яка не
сказати, що Даніель було близько 88 років, коли він отримує це бачення. На той момент у часі
середнього терміну expectance був від 35 до 50 років, які роблять Даніель по-справжньому древнім
людиною для його день.
Слова: "час призначив було довгим," посилається на той факт, що пророцтва приділяється
Даніель Габріель є пророцтва про майбутні станом на час Даніель. Я пропоную, що цього пророцтва є в
кінці часів і/або кінець днів, це підводить нас до цієї точки в часі, що я живий.

Даніель був у жалобі
У ті дні я Даніель був жалоби повний три тижні. Я з'їв хліба не приємний, ні прийшли плоті, ні
вина в рот, ні я помажеш себе на всіх, thill всього три тижні були виконані. Даніель 10:2-3
Даніель не розповісти нам, чому він був в ранок, але він 88 років показує мені, що хтось він дбав
про, недавно помер, у цьому віці я впевнений, що він має на жили багато друзів протягом багатьох
років.

Одягненого в білизна
І в чотири і ХХ день першого місяця, як я був на стороні великої річки, яка Ашшуру; тоді я підняв
мої очі і глянув і ото один чоловік, одягнений у білизна, чиї поперек були підперезавши стегна з чистого
золота з Uphaz: його тіло було як в beryl і обличчя його появи блискавка , і його очі, як лампи з вогню і
його руки і ноги, як у кольорі полірованої латуні, і голос його слова, як голос безліч. Даніель 10:4-6
Слів: "двадцятого й четвертого дня першого місяця," дорівнює перший місяць року третій рік
Сайрус царювання великих, як Цар царів Перської імперії, як я вже зазначав вище, що було навколо 534
BC як наш поточний календар зберігає час.
Річка Ашшуру є невідомих мені. Я дивитися на карту ділянки і виявили не річки, яка до цих пір
це ім'я. Оскільки Деніел відноситься до цієї річки як "великої річки", говорить про те, мені що ім'я
Ашшуру може бути Перська ім'я для річки Євфрат, який завжди називають великої ріки всій Біблії.
Uphaz - Назва району золотоносних десь на Близьк
ому Сході .
Берил є дорогоцінний камінь у складі кристалічних
мінералів Берилій Силікат алюмінію, який виникає в бі
лий, жовтий, рожевий, зелений або синій форми. Цей опис
людина, що Даніель бачить у його баченні нема дійсно зустрічаються в природі на цій землі.
І голос його словами, як голос безліч є аналогічні Опис Бога Всемогутнього голосом, як
зазначено в книга виходу.

Землетрус
І I Даніель поодинці побачив бачення: для чоловіків, які були зі мною побачив не бачення; але
великий тремтіли впав на них, так що вони втекли, щоб приховати себе. Тому я залишився наодинці,
побачив це велике видіння і не залишилося немає сил, у мене: Бо моя пишноти була перетворена в мене
корупції, і я Нерозподілений немає сил. Даніель 10:7-8
Ці слова, "Бо моя пишноти був перетворений у мене в корупції, і я Нерозподілений немає
сил," є дуже барвисті спосіб сказати, що він був старий, чиї тіла було крихкий.

Слабкий старий
, Поки я чув голос його слова: і, коли я почув голос його слова, то я був в глибокий сон на обличчі і
моє обличчя до землі. І ось, руку зачеплять, який поставив мене на колінах і на долоні руки. Даніель
10:9-10
Я не впевнений, Даніель звалив на землю через землетрус чи у цьому видінні він бачить себе в
цьому положенні.

Значно коханої людини
І сказав він до мене: "O Даніель, людина значно улюблені, розуміти слова говорити тобі і стоять
вертикально: для тебе я зараз посилаюсь." І, прорікши це слово до мене, я стояв, тремтячи. Тоді він
мені говорив: "не бійся, Даніель: бо з самого першого дня, що ти встановити серце твоє, щоб
зрозуміти і chasten самого себе перед Богом твоїм, були почуті слова твої, і я прийшов за твої слова."
Даніель 10:11-12
Якщо б ви коли-небудь цікаво те, що буде потрібно для вас, щоб бути улюбленого Богом, як це
бачення говорить Деніел що він є, пам'ятайте, Даніель зберегла лордів суботній день все його життя.
Даніель не приймати його частини, з-за столу царів, але їсть тільки ті продукти, які дозволені згідно
Божого заповіту. Він також чесна людина і людина заслуговує на довіру до кожного короля він
працював, таким чином, це говорить мені, що він також продовжував і підкорився не тільки Четверта
заповідь, але всі десять з Божим заповідям. Якщо ви хочете бути улюбленого Богом, це приклад, що ви
теж повинні жити по.

Королівство Персії
Але Принц Персії Королівство витримував мене один та двадцяти днів: але ось, Майкл, один з
головних князів, прийшов, щоб допомогти мені; і я залишився там, з королями Персії. Даніель 10:13
Цей вірш є цікавість до мене. У цьому вірші людина що Даніель бачить і чує є, якщо припустити,
що він був безпосередньо займається Перська завоювання Вавилонської імперії.
Так що ви зрозумієте, Даніель заявив, що це за третього року царювання Кіра великого, який
розповідає мені, що хоча Вавилон впала до персів і мідії, вони ще не ще завойований всій провінції

Вавилонської імперії. Так що ви будете знати, Кіра великого убитий в бою деякий час до завоювання це
фінал, тому це бачення Деніелс відбувається одночасно Сайрус є все-таки Цар царів.

Бачення є протягом багатьох днів
Тепер прийшов я зробити тебе розуміють, що спіткає народу твого в останні дні: ще бачення є
протягом багатьох днів. Даніель 10:14
Це ангел, посланим Богом не є Габріель. По-перше, я припускав, що Габріель прийшов ще раз до
Даніель дати Даніель розуміння подій, які відбудуться ще більше в майбутньому, ніж ті пророцтва ми
вже вивчили, але Даніель знає Габріель, як виявляється в останні бачення, і зовнішній вигляд це ангел
не що Габріель.

, Зверніть увагу: Якщо ви не переконаний що Єзекіїль встановлює один день за один рік у
визначенні кінці часів і кінець дня розрахунки за час пророцтв, Бог дає ще один доказ того, що це
правильний тринадцятого вірша.

Перший: Це ангел говорить Даніель, що майбутні пророцтва дасть "розуміння того, що
спіткає народу твого в останні дні:" як я вже говорив, ці слова стосуються в кінці часів або кінця
днів. То є, з точки зору Даніель, це посилання для речей далеко у своєму майбутньому.

Другий: Це ангел говорить Деніел, "для ще бачення є протягом багатьох днів." Я впевнений,
що ви погодитеся, що це ангел не в прямому, і що він є насправді на увазі багато років, не кілька днів.
Таким чином, Бог дає підтримку один день за один рік розрахунки.

У віці Даніель
І, прорікши такі слова до мене, я можу встановити моє обличчя до землі, і я став німий. І ось,
один, як подібність сини чоловіків торкнувся мого губи: тоді я відкрив мій рот і промовляв і сказав
йому, що стояв до мене, "Господи, на баченні мої жалі перетворилися на мене, а я мати
Нерозподілений немає сил." Даніель 10:15-16
Не знаючи, для деяких, але я вважаю що Даніель стає "німий" щось робити з тим, що він дуже
старий і можливо, не все, що здоровий, щоб бути маючи ще один бачення від Бога. Це бачення

відбувається через деякий час навколо 534 BC, який зробить Даніель близько 88 років, який був би
надзвичайно стародавніх для цієї точки в час, коли більшість людей гинуть на час вони є 35 до 50 років.

Один, як подібність сини чоловіків
Це, щоб показати, що цей кут має вигляд людини.
Я вважав за фразу, «Нерозподілений немає сил» , як заяву, Даніель, що він є старий та слабкий і
як такої не може вважатися досить сильним, щоб бути надана ще один бачення.

Раб Мій Господь
"За те, як можна Раб Мій Господь поговорити з цим мій Господь? Бо як на мене, зараз не-де
збереглися немає сил у мене, ні чи є залишив мене дихання" Даніель 10:17
Я вважаю, що цей вірш, як підтримка мої думки, що Даніель balking на ідея отримує інший
погляд через його похилого віку.

Новою силою
Потім знову прийшов і торкнувся мені один як на зовнішньому вигляді людини, і він зміцнив мене.
Даніель 10:18
Якщо фразу "схожість з синів чоловіків" не звучали як Даніель сприймає цей ангел, як людина,
цей вірш повинні за це говорить нам про те, що ангел має вигляд людини .
Якщо причина, Даніель невдалий в показується інший бачення, тому що він був дуже старий
вірна, то цей вірш показує, що це ангел відновлює Данила здоров'я і бадьорість, просто з відтінком.

Враховуючи нові сили
І сказав: "про людину значно улюблені, не бійтеся: бути миру тобі: бути сильним, так, бути
сильним." І коли він говорив мені, я був укріплені і сказав: "Нехай мій Господь говорити; Бо ти маєш
зміцнив мене." Даніель 10:19

Пам'ятайте: якщо Ісус торкнеться віддані справі кульгавого або каліки, що вони зробили
все в цей зворушливі Даніель, я бачу таку ж цілющі сили. Це потім припускає мені що це не просто
кутом, а Ісус, Син Божий. Проблема з цією думкою, що Ісус не народиться ще 500 років, як а потім
може бути Ісус коли він до цих пір народитися? Бог показав мені, як це досягається, але це не для мене,
щоб навчати вас на цю тему. Коли ви будете готові, я вважаю, Бог покаже вам, як добре.

Сила віри
З цим Даніель Посилено дії. Я пропоную, коли цей ангел торкнувся Даниїла, що новий молодості
була дана Даніель і через це, що тоді готові і здатні отримувати бачення. Я знаю, що потужність віри
може зцілювати хворих. Тому, що Даніель віри, Бог через цей ангел дає на Даніель певну кількість його
колишній бадьорість і здоров'я.

Прогноз зростання Греції
І сказав він, "знаєш Отже я прийду до тебе? І тепер я повернуся до боротьби з Принц Персії: і
коли я пішов вперед, Ло, Принц Grecia прийде. " Даніель 10:20
Цей вірш є найбільш цікавим для мене. Це ангел просто сказав Даніель що він буде боротися
проти Принц Персії. Це говорить мені, що Бог бере активну участь в справи чоловіків, аж до прийняття
сторін в їх воєн. Якщо ви думаєте про це, поставивши на місці Данила, вам буде краще розуміти
значення те, що цей ангел говорить.
На даний момент часу, 534 BC персів і Мідії знаходяться в процесі завоювання весь
Вавилонської імперії 538 до нашої ери і тільки-тільки вступає в свої власні імперії. Так, прийшовши цей
ангел говорить Деніел, що він буде воювати з королем ця нова імперія, а поруч з буде греків, Даніель
повинен бути збентежені чи принаймні перевантажені такі новини. Даніель повинен мати підозра, що
греки буде третій імперії воскреснути з попередніх пророцтва про чотири частини мульти металевої
статуї від сну цар Навуходоносор, але я завісу, що він не очікував, що це може статися так скоро, і якщо
ви знаєте історію, ви будете знати, що це не станеться незабаром, не до 331 BC, або ще 203 років у
майбутньому Деніелс.

, Зверніть увагу: Цей вірш також дає перевірку, Ось Третя частина мульти металевої
статуї і третій чотирьох тварин, які приходять з моря Греції, який йде разом з те, що я запропонував у
цих обговореннях.

Бог є активним у людських справ
Я завжди знав, що Бог брала активну участь у події, які формують людських справ у випадку за
надану опір сатани, але це дає нам доказ того, що ми не стоять один проти сил зла, що Бог не просто так
віддає пасивний допомоги, але реальні активну підтримку.

Пам'ятайте: Ці пророцтва, не тільки з чотирьох великих імперій людини, але є говорять
зростаючий вплив, що сатана досягає протягом століть. Тому що Бог можна побачити в майбутньому,
він знає, що перси буде жертвою передаються еластичною спокусам брехні сатани і обманів; Саме тому
Бог розпочнеться процес залучення назад іншої імперії замінити Перської імперії з.

Вільної думки та ідеї
Але скажу тобі, який відзначається в Писанні істину: немає що holdeth зі мною в цих речах, але
ваш Принц Майкл. Даніель 10:21
Це ще інший вірш на змушує мене цікаво. Цей вірш припускаючи, що це ангел збирається
відображати Деніел, і через нього до нас, те, що написано в Писанні істини, (Біблія), що тільки він і
Майкл вважають правильним, щоб показати нам. Цей вірш показує мені, що це ангел може overstepping
свої повноваження, показує нам, це наступного бачення, або те, що Бог має затверджених робити так,
але інші сини Бога є на відміну від Показ цього; робить цей вірш цікавості точно.
Якщо це справді так, перед вами відкривається цілий світ можливостей щодо того, як існують на
небі різні точки зору між Ангелів. Це потім припускає мені що як члени спільноти неба, у них свободи
волі, що остаточне суддя Бога, але вони мають владу, щоб говорити їх уми і дають різні думки.
Проживши мого життя в світі, де я міг висловити мою особисту думку без рівності, дає мені радість в
знання, що людина, що я впевнений, буде знайти на небесах, те, що в цьому житті я проведе близьких і
дорогих моєму серцю.
Все, що я бачив особистості сатана, що він диктатор які спроби нав'язати його буде на інших, і
який пригнічує вільної думки і вільне та відкрите обговорення, тоді як це вище віршах показує мені, що
Бог дозволяє вільно, хоча і заохочує вільного і відкритого обговорення будь тематики.
Якщо ви подивіться навколо себе сьогодні, ви побачите, я впевнений, що лібералізму і тих, які
сприяють спроба мовчання будь-хто, хто виступає проти нього. Ось що політичної коректності все про.

Якщо ви лоб бити людей в тільки погодившись з певної точки зору або для насильницьких дій проти
тих, хто хотів би говорити з іншої точки зору, то можна побачити що лібералізм є способом сатана не
Божої.

Бог підтримує Персії
Також я першого року Дарія Мідію, навіть я лишився в силі для підтвердження і зміцнити його.
Даніель 11:1
Цей вірш є говорив мені, що в перший рік царювання Дарія Мідію, цей ангел, виступаючи
Даніель і через нього Бог, дане підтримки до Перської імперії або принаймні цього одного короля. Як я
вже відзначали раніше, Дарія на Мідію не є великий король лінійки весь Перська імперія, але
Лізингодавець короля, адміністратор провінція Вавилон, яка є навіть так величезну територію, роблячи
Дарій величного царя так само.
В цьому я можуть помилятися, тому що наскільки я розумію, від мого тиждень знання історії що
Дарій в Мідію був другом і двоюрідного брата Сайрус Персидської, і саме ці два, які разом приніс про
об'єднання персів і мідії, які потім вийшли і завоював Вавилону. Зі смертю Cyrus було б Даріус Мідію,
які мали б вгору камін Цар царів.

Король Ксеркса я Персії
І тепер я розповім про тебе правду. Ось, там повинен встати ще трьох королів в Персії;
Четверта буде набагато багатшими, ніж всі вони: а свою силу через його багатства, він повинен
підняти всі проти realm Grecia. Даніель 11:2
Я вважаю, тринадцятого вірша говорити про короля Ксеркса я, які жили в роки 520 н. е. до 465
до н. Е. Що цього царя четверте в лінії або четвертого будь-якої влади, буде намагатися зробити війну з
греків. Я пропоную, що цей вірш про що говорить ж царем Персії, які привели до битві 300 Spartan
приписано off масивні армія персидського при битві Фермопілах в рік 480 до н. Е.

Олександр великий
І могутнім володарем, що будемо правити з великим Домініон відбудеться і згідно з його
бажанням. Даніель 11:3

Ці два вірші кажуть мені, що це через Перська вторгнення в Греції за короля Ксеркса в 480
Британська Колумбія сильний короля греків буде стояти проти персів і виграє війну. Я переконаний, що
цей вірш стосується Олександр великий .
Через спроби вторгнутися і завоювати Греції персами це викликає греки встати на захист
всупереч персів, і саме завдяки цьому defiance, що один, наприклад, Олександр великий буде піднятися.
Я відчуваю, що наступний вірш підтримує це як Олександра Великого в 331 Британська Колумбія або
149 років пізніше в історії.
Це ангел видно Даніель події, які не відбудеться протягом багатьох років у майбутньому, а як
історія свідчить, всі вони статися під час промовляв Богом цей ангел.

Королівство розділена до чотирьох вітрів
І коли він (Олександр), повинен встати, царство його буде сломанной і повинна бути розділена
до чотирьох вітрів з небес; і не його потомство, ні відповідно до його володіння, яке він постановив: бо
царство його повинна бути набрався, навіть для інших крім вищеназваних. Даніель 11:4
Як ви можете бачити є докази в цьому вірші, які підтримують моє припущення, що попередній
вірш і це одна йде Олександра Великого.
Фраза "його царство буде розбите" є, як ми були показані раніше, що, коли Олександра
знаходиться на вершині своєї могутності він вмирає, і його імперія розпалася між його чотири генералів,
яка перевіряється в "і мають бути розділені до чотирьох вітрів неба".
Фраза, "і не його потомство, ні відповідно до його володіння, яке він правив, є також інша
посилання на Олександр і як його чотири генералів поділені своєї імперії між ними, які ми показали
перед. Бути його нащадки би звернутися, щоб спадкоємець, який ми знаємо, Олександр ніколи, тому
неможна його потомство, але для інших, які успадковують Олександрівському імперії.

Птолемей королі Південь
І король півдня повинні бути сильними і один з його князів; і він повинен бути сильним над ним і
пануйте; його Домініон несе велику Домініон. Даніель 11:5

Я впевнений, що це посилання на першу і другу Птолемея царів Єгипту, який, як ми знаємо з
історії були дуже потужний, але ще більше ІТ на цих двох царів що впливом грецької культури мав таку
владу над іншим народам районі Середземного моря.

Кінці років
І врешті- решт років вони повинні об'єднатися самі; для короля дочка півдня станеться цар
півночі укласти угоду,:, але вона не повинен зберегти владу руки; ні він повинен стояти, ні його за руку:,
але вона повинна бути звернена вгору і вони принесли її і він, що породив її і він, яка зміцнила її в ці часи.
Даніель 11:6
"І врешті-решт років". У першій частині цього вірша має мене трохи невпевнено його сенсу, з
початку цього ретельного вивчення Біблії в 2007 році, я висловив думку, від мого дослідження і від те,
що через моє життя мені казали інші, що кінець років або в кінці часів, починається в році, що Ісус
прибитий до хреста; цей вірш Однак говорить про зворотне. Цей вірш говорить нам, що в той час
Клеопатри, Юлія Цезаря і марка Антонія, це вже в кінці часів.

Клеопатра VII Philopator
Клеопатра жив між 69 BC до здійснення самогубства в 30 до н. Е. Як ви бачите, це було б дуже
принаймні 30 років до народження Ісуса і близько 60 років, перш ніж Ісус розп'ятий. Це говорить мені,
що моє припущення, коли починається в кінці часів був помилково.
Через це вище віршах я тепер припустимо, що в кінці часів, як це вказано в Біблії, починається з
встановленням Юлій Цезар що стає Римської імперії. До часу, що Юлій Цезар робиться довічним
диктатором Рим був Республікою, але через Cesar і його племінник Август зусилля вони перетворюють
уряд, від що Республіки в Імператорський уряд і що домогтися Римської імперії.
Тепер я можу бачити, як саме це дає сатана таку можливість мати вплив на лінійках Римської
імперії, і через них людей, що є можливість, чому Бог вважає початок в кінці часів, на цьому крапку в
історії досить ніж коли Ісус прибитий до хреста.
Республікою там було багато, що приймає рішення, які диктує, який би напрямку Рим, вони були
сенатори. З так багато хто було б важко для сатани, щоб мати достатньо впливу, щоб досягти чогонебудь бажав. Коли уряд перетворюється на царського уряду, з лише однією особою імператор,
проведення абсолютну владу, можливість контролю стає набагато простіше для сатани.

Попередження, щоб люди в Сполучених Штатах і як канцелярії президента, швидко стає
порівнянна з імперських позиції, а не президент, відповідальної перед людьми.

Вони повинні об'єднатися себе
Фрази, "вони повинні об'єднатися себе," є посиланням на те, як два великих імперій, грецька, в
особі її останній залишок влади в Птолемей в Єгипті і майбутніх влади Римської імперії, об'єднані в
один імперії.
Ви пам'ятаєте, як я вже прокоментував раніше про те, як Бог дивиться на грецької і Римської
імперії як продовження одного і того ж від одного до іншого, цей вірш потім може пояснити, чому Бог
бачить цих двох імперій таким чином.

Короля дочка півдня
Слова, "короля дочка півдня," інтерпретувати як Клеопатра Єгипту. Що історія говорить нам,
що вона пішла на Юлій Цезар, який на той час був диктатора Рим, яка становить одне й те саме король
або імператора. Її метою збирається Cesar було зробити домовленість з ним, що буде тримати Єгипет як
незалежна держава і союзником Риму, а не завойованої провінції Римської імперії.

Але вона не повинен зберегти владу руку
Хоча вони вийти заміж під єгипетським законом, ", але вона не повинен зберегти владу руку,"
говорить нам, як історія можна перевірити, що коли Цезар був убитий, "не повинен він стенд, ні його
руку," вона більше не має силу його за руку, і сили його позиції як диктатор для життя на співпрацю з
нею.

Але вона повинна бути звернена вгору,
Клеопатра і єгипетського краю, ", але вона повинна бути звернена вгору і вони принесли її і він,
що породив їй," не повинен продовжувати політ після довгого.
Навіть якщо впаде Марк Ентоні "і він яка зміцнила її в ці часи" .
Все, що я просто запропонував про значення Глава 11:6 це гіпотеза. Хоча воно звучить набагато
Клеопатри, і я впевнений, що це таке; Я до сих пір вважають гіпотези. Мабуть, одним з ви читаєте ці

слова, які мають більше знань історії, ніж зробити і може дати перевірки цієї гіпотези, або інша думка
всі разом. Бог хоче, що ми думаємо, для себе, і тому я закликаю вас для вивчення і дослідження цих
подій, так що ви будете знати Божої істини.

З відділення її коріння
, Але з відділення її коріння повинен один встати в свій маєток, який прийде з армії і зобов язаний
увести на фортецю король півночі, повинен мати справу проти них і має переважну силу: і повинен
також проводити полонених в Єгипті їх боги, з їх судин, срібла і золота; і він повинен тривати більше
років, ніж цар півночі. Даніель 11:7-8
A відділення її коріння запропонувати мені, в середньому від Птолемея правителі Єгипту. Це
моє розуміння того, однак що як тільки Клеопатра покінчив життя самогубством, це кінець лінії крові
Птолемей в Єгипті. Існує ще одна можливість, однак. Іноді Бог зробить огляд історичні події, а потім у
подальшому вірші повернутися і розповісти про подію більш детально. Я вважаю, що це буде такий
випадок.
A відділення її коріння не означає, що ті, які приходять після того, як Клеопатри, але коріння
слово відноситься до тих, хто прийшов раніше Клеопатра, цей вірш таким чином говорить подій, які
приводять до Клеопатри, або стрибок назад у часі.
Один встає на його майно, говорить про те, що після оригінального Птолемея цар Єгипту, він,
який був одним з чотирьох генерали Олександр, один з його кров рядка буде стояти як сильний цар
Єгипту. Ця ідея не сидять добре з моїх знань з цього моменту в історії так що я провів невелике
дослідження і зараз я вважаю, що це вище віршах дає обговорення оригінальний Птолемея і його
зусилля, щоб налаштувати себе як король Єгипту і війни, що він займався з правитель грецьких міст,
який був правителем під Олександр Пердікка. Пердікка був не готові, що імперії, створений Олександр
будуть розділені на чотири генерали і вступили у війну з Птолемея возз'єднати Єгипту з Греції ООН
його Пердікка правило як Наступник Олександра.
Що станеться з армії: показує, що цього сильним Єгипетський Птолемея царя, створити армію і
брати участь у війні.
Та зобов язаний увести на фортецю цар півночі: в розпал грецький імперії, правителів Греції і
цар Єгипту є сильне економічне і культурне конкуренції між ними. Це найбільш через зростаючу

багатство і влада місті Олександрії, Єгипет, які виросли в могутній торгової і культурним містом другий
тільки можливо в Афіни.
Як я припустити, що цей вірш є по суті обговорення оригінальний Птолемея король Єгипту і
Пердікка, регент Греції, тому цим я бачу із зазначенням, що Птолемея займає армію, щоб вторгнутися в
Греції в його зусилля, щоб скинути Пердікка від його керівних посадах.
І повинен мати справу проти них і має переважну силу: вона є частиною історії, що міст
Греції втратили свої позиції як культурних та економічних центрів Середземного моря в Александрії,
Єгипет, однією з причин для цього втрати є пояснюється війни, яка царів Греції і царів Єгипту боролися
проти один одного.
У боротьбі між Птолемея і Пердікка, в якому Птолемея переважає, що він поразок Пердікка, і що
Пердікка власної генерали вбивства, його після одного надзвичайно вирішальної битви, що вони
втрачають Птолемея.
, І він повинен продовжувати більше років, ніж цар півночі. Це правда, тому що коли Рим
прийшов і приєднано Греції зростаючий імперії, Єгипет протрималися як незалежна держава багато
років після цього, у той час як міст Греції всі впав до римського панування в 168 Британська Колумбія
або близько 100 років, перш ніж Юлій Цезар зроблений довічним диктатором.
Те ж саме в тому, що Птолемея живе протягом багатьох років після того, як Пердікка був убитий
і в його житті час, як цар Єгипту встановлює Єгипту і його міста Александрія як економічний і
культурний центр світу протягом багатьох років після його смерті.

Птолемей династії створена
Так що король півдня прийде в своє царство і ще повернемося до своєї власної землі. Даніель 11:9
Слів: "прийде в своє царство," відносяться до створення свого царства. Поки Пердікка є
перемогти, Птолемей в Царство над Єгиптом була в питанні, але зі смертю Пердікка, Птолемей в
Царство впевнені і затверділих.

Сини Греції
, Але його сини повинен сколихнули і повинен зібрати безліч великих сил: і один безумовно повинна
прийти, переповнення і пройти через: тоді він ще повернемося і перемішують вгору, аж до його
фортецею. Даніель 11:10
Але його сини, я бачу, як на увазі сини цар півночі, а не сини Пердікка а сини Грецька царів, які
приходять після Пердікка. Як я згадував раніше, Бог бачить імперії грецької і Римської імперії як
продовження тієї ж імперії. Це з цим на увазі, що я бачу цю посилання сини півночі як посилання в Рим
а не до одного з багатьох королів Греції після поразки Пердікка.
Що вище віршах говорить, це, що "сини" або Римі буде в зібраному безліч великих сил. Я бачу
це як застосування як Юлій Цезар, а також його загальна Марк Ентоні.
"Один безумовно повинна прийти, переповнення і пройти через," я бачу це як коли Цезар
поставляється до Єгипту, він приходить, щоб завоювати, але переконали Клеопатра просто закріпити її
позиції як Королева Єгипет проти її брат і його радники і при цьому зробити їй римських союзника, яка
є те, що Цезар робить.
Потім він ще повернемося і перемішують вгору, аж до його фортеця Я бачу це як посилання
на коли Цезар повертається в Рим з Клеопатри, як і його дружина, що людей та лідерів Риму вважати
питання з його Альянсу з цариця Єгипту і його шлюб, коли він вже був одружений на Роман жінці. Цей
конфлікт веде багатьох, включаючи його добрий друг, Брут, щоб повстати проти Цезаря зростаючий
диктатури до такого ступеня, що вони вбили його.

Марк Антоній
І король півдня повинні бути переміщені з choler і повинен вийде і боротьби з ним, навіть з цар
півночі: і він встановлюються Ліцензійним безліч; але безліч паспорти видаються в його руку. Даніель
11:11
В історії коли убитий Юлій Цезар, Марк Ентоні його загальна і його племінник, Октавіан,
об'єднати свої сили прийняти помсти на тих, хто вбив Цезаря. Після того, як ті, направляли, Марк
Ентоні спокусив, Клеопатра і разом спроба взяти на себе Рим і встановити Єгипетський імперії.

Марк Ентоні тому є "король півдня", як це вказано у цьому вище віршах, і що він разом з
Клеопатра переміщуються до намагатися наздогнати Риму. У своїх зусиль для досягнення цього
королева Клеопатра через її величезні багатства, як Королева Єгипет, встановить могутньої армії і
флоту і будуть викладені заволодіти Греції в їх перший крок до завоювання Римської імперії, яка в цей
час була ще не імперією і зі смертю Цезар був у стані політичної та економічної замішання.
І він встановлюються Ліцензійним люду. На "він" в цих словах є посиланням на король
півночі, або як історія говорить нам, в Сенаті Рим хто розсилок армію, щоб повернути Греції.
Але безлічі паспорти видаються в руці: посилання на той факт, що це перша спроба Римом
повернути Греції поразки від Марка Антонія і Клеопатри.

Початковий успіх Клеопатри
І коли він hath відвезли безлічі, його серце буде піднесено; він повкидають вниз багато десять
тисяч: але він не повинен бути посилена присвоює Даніель 11:12
Це посилання на успіх Марк Ентоні перемігши перша спроба, римський сенат повернути Греції з
зрадником. Марк Ентоні серце буде піднесений бути й у цей успіх і в його спроба закріпити його
утримання над Грецією, він вб'є багато-хто, хто виступає проти нього, у тому числі багато
давньоримських громадян.

Не посилюються його
Але він не повинен бути посилена за це. Це буде закріпити у свідомості Римський народ, що
Марк Ентоні є зрадником, який буде відштовхнути його від тих, в Римі, який був Цезаря core
прихильників.

Рим, під керівництвом Октавіан повертає
Для цар півночі ще повернемося, встановлюються Ліцензійним безліч більше колишні і
безсумнівно прийде після певних років з великої армії та з багато багатства. Даніель 11:13
В "король півночі» у цих словах відноситься до племінник Цезаря, Октавіан, у що Марк
Антоній і Клеопатра перемогли в спробі утримати Греції.

Грабіжники народу твого
І в ті часи там буде багато протистати король півдня: також грабіжники народу твого буде
колихати собою про встановлення бачення; але вони впадуть. Даніель 11:14
І в ті часи там буде багато протистати король півдня. Я вважаю, що це посилання на короткий
час, що Марк Антоній і Клеопатра правити як правителі Єгипту та Греції, і їх спроби подальшого їх
поглинання інших земель які межують східній частині Середземного моря і ті, що області включаючи
римського в боротися з ними off.
Також грабіжники народу твого буде колихати собою про встановлення бачення:

Пам'ятайте: це пророцтво приділяється Данилу ангелом Божим, таким чином, "Твоя
людей" повинна містити посилання люди Даніель, яка з них, народ Ізраїлю, або, як я вважають, тих, хто
в святих від Бога.
Грабіжники народу твого переконані, менш мені. Хто, що позбавляє святих Бога? Я бачу дві
можливості на це питання.
1: римляни, які за розпинають Ісус позбавляє святих Бог їм Богом;
2: євреїв, або тих, хто храм старійшин. Вони можуть розглядатися як грабіжники святих Бога в,
що це через них що Ісус розп'ятий римлянами, якби не було що храм старійшин переслідував Ісуса і
відхилив Ісус навчав, римляни ніколи не мав би причиною розп'яти Ісуса.
Буде колихати собою про встановлення бачення: слово "Exalt" визначається як: похвал
ити хтось або щось, для поклоніння, сприяти, щоб зб
ільшити інтенсивність або ефект чогось. В тому, що це
говорить про тих, хто "грабіжники народу твого", я повинен припустити, що потім храм старших
Єрусалиму, що будучи розмовляють з, в тому, що вони огляду стійкістю до появи Імперської Єгипет і
боровся проти Марка Антонія і з римлян.
Той факт, що Бог говорить, що вони "Exalted" себе припускає, що вони не о-пліч з Риму, але
зроблені з метою отримання незалежність, що я бачу, як "бачення", боротьба проти Риму та Єгипту.
Мої знання цей час в історії схематичні в кращому випадку, тому я залишу це залежить від вас до
дослідження просто хто це, що Бог має на увазі.

, Але вони впадуть: В кінці ми знаємо, що народ Ізраїлю зруйнований Рим і храм старійшин всі
вбиті і храм, знесені.
Ці вище віршах дає чітке уявлення, на мою думку, що вони є дискусії про Юлій Цезар, Марк
Антоній і Клеопатра Єгипту. Ви можете запитати питання, "Чому Бог дає так багато часу в його
обговорення, що стосуються цих трьох осіб з історії? Що таке мети або значення до цієї дискусії та їх
роль в історії"
Як я вже пояснювалося раніше, ці три і це обговорення історичних подій відбувається в те, що
Бог називає в кінці часів. Якщо вони вже в кінці часів, а потім коли в кінці часів почати?
Як я запропонував, я бачу в кінці часів як початок коли Юлій Цезар встановлює себе як всіх
Риму, переважна завоювань довічним диктатором. Тому, я бачу це як поворотний момент у часі, тому
що, в його час диктатора для життя, Цезар встановлює урядовій моделі, що розвивається в уряду
Габсбурзької монархії Римської імперії з племінник Цезаря, Октавіан як перший імператор Римської
імперії.
Це важливо, тому що в цьому закладі правило однієї людини з абсолютної влади, сатана потім
має можливість контролювати імперії з набагато більшою силою і владою, ніж він міг досягти з Риму як
Республікою. Саме з цієї причини, що Бог дає так багато часу і обговорення на ці три люди з історії.

Пам'ятайте: книзі Даниїла дає пророцтва, створення анти Христос, і встановлення Римської
імперії, полегшує Троїцького.

Роман завоювання
Так що король півночі повинен прийти, литі вгору на горі і приймати найбільш обгороджений
міст: і зброї півдня повинен не витримати, ні його обраного народу, не там буде силою, щоб
витримати. Даніель 11:15
Король півночі зайвий раз говорить Риму або Римської імперії.
У ролях вгору на горі, посилається на той факт, що Римської імперії встановлює себе як
прем'єри військові та економічні влади в районі Середземного моря. Слово "гора" визначається як: по
класти в експлуатацію курс дій, наприклад кампанії,

порятунок або атаки, яка є те, що Римської імперії зробив, що мають відношення
до земель навколо Середземного моря.
Слів, Візьміть найбільш обгороджений міст: відноситься до завоювання міст і
інших народів землі .
Герб півдня не повинен витримати, посилається на той факт, що не було жодної іншої нації, в
тому числі у Єгипті, що мав владу, щоб відбити проти Римської кампанії завоювання.
Ні свого обраного народу, є посиланням на народ Ізраїлю, що вони б також бути завойований
Римської імперії.
І не там буде силою, щоб витримати, повторює той факт, що не було жодного, який може
витримати або захищатися від Римської імперії. Подібно тому, як це правда про трьох інших великих
імперій людини, що жоден інший народ міг стояти проти них, коли вони почали їх років завоювання,
так теж саме стосується і Римської імперії.

Всі народи впаде
, Але що він прийде проти нього зробить його власної волі, і ніхто не повинен стояти перед ним:
і він повинен стояти у славному краю, які його вручну, будуть понищені. Даніель 11:16
Але що він прийде проти нього, що "він" – це довідник з Риму, та це Риму, що приходить
пред'явленого"" яка є посилання на ті країни Східного Середземномор'я і Єгипту спеціально.
Це зробить його власної волі, це показати, що Римської імперії стає всемогутнім, в районі
Середземного моря і всіх інших Націй і народів повинні поклоном до влади Римської імперії.
І ніхто не повинен стояти перед ним, ще раз це повторенням, що Рим був всемогутнім, з немає
рівних здатні виконати битві проти нього.
І він повинен стояти у славному краю, що "він" ще раз Риму, а "Організувати землі" як Бог
відноситься до народу Ізраїля і стоїть на землі.
Який від його рук, будуть понищені: знову ж таки, «Його рука» відноситься до Римської
імперії і що він буде споживати або підкорити славного землі або народ Ізраїлю.

Дочка жінок
Він має також встановити його обличчя увійти з сила його весь царства і вертикальному ті,
які з ним, таким чином він зробить: і він дасть йому дочку жінок, бунтує їй: але вона не встоїть на
його боці, ні бути для нього. Даніель 11:17
Ключ до розуміння цього вірша, щоб зрозуміти сенс, що про це те, що Бог має на увазі як "дочка
жінки." Я бачу це як символіка Націй представляти. Більшість народів тих часів були міста-держави або
країни, які були не більше, ніж одного міста. Книга Одкровення встановлює, що жінки є символічним
або представник місто, таким чином, дочка жінки означає міст.

Вавилон почав як місто-держава і через завоювання створена Вавилонської імперії.
Мідія почалася як місто, що переросли в маленькою країною; і через завоювання в партнерстві
з Персидської, створена Перської імперії.

Греція почала як кілька міста-держави, Спарта і Афіни, але два з них і через завоювання
створена Грецька імперії.

Рим почав як місто-держава і через завоювання створена Римської імперії. В цьому відношенні,
кожен з цих міст було розглядати як жінки по своїм народом.
Коли Народ Ізраїлявстановлена Господом, стало Богу дочка жінок, молодою і красивою приклад
з усього, що був праведним і чистою.
Він також має встановити його обличчя ввести від сили царство його весь. На "він" це ще
раз Риму. Коли Рим вийшов підкорювати він зробив це з повної потужності свої військові та економічні
ресурси.
І прямостоячий ті, які з ним; слово "вертикальна" визначається як: незвичну є мо
ральним або почесні чином. Це, щоб показати, що хоча Римська імперія була
здебільшого зло і аморально в очах Бога, якого Бога вважається "прямостоячий" багато були спокусив і
пошкоджені Римської цивілізації і звичаї. Цей Бог показує як Римської імперії, і який показує це Бог
хоче, що ми розуміємо, що Римської імперії підпала під вплив і на іноді під контролем сатани, як були
на інших великих імперій, перш ніж вона, але в меншому ступені.

Таким чином він повинен робити: і він дасть йому дочку жінок. Це ще раз, щоб показати, що
Римська імперія підкорює і підкорює народ Ізраїлю.
Бунтує їй: Це, щоб показати, що Роман шлях і його аморальної практики, хоча суперечить
Божому шлях і заповідей, за допомогою якого держави Ізраїль була заснована на, так само стає
пошкоджені Риму.
Але вона не встоїть на його боці, ні бути для нього. На "вона" народ Ізраїлю, дочка жінки, і
хоча пошкоджені Римської імперії, ніколи не охоче сторони з Риму і фактично бореться проти окупації
Риму, поки Римської імперії руйнує храм і разом з народу Ізраїля, місто Єрусалим.

Продовження римського завоювання
Після цього він наверне його обличчям до островів і повинен вжити багато: але князь для свого
власного імені повинні викликати докору, пропонованих йому припинити; без його власної докору він
повинен викликати його повернути на нього. Даніель 11:18
Після цього повинен він включити його обличчя, аж до островів і взяти багато: Ще раз, що
"він" – це довідник з Римської імперії, і "острова" є посилання на островах у східному Середземномор'ї,
таких як створення, які, здебільшого були незалежних держав.

Принц для свого власного імені
Але князь для свого власного імені повинен викликати докору, пропонованих йому
припинити; зрозуміти, хто Принц допоможе з розуміння цього символізму.

Пам'ятайте: хоча цей розділ в книзі Даниїла прогноз людини події, це Бог, що робити на
прогноз. Тому від очей Бога, що ми повинні визначити сенс того, що Бог говорить про.
"Принц," тому що Бог Говорячи про, не лінійки нації, або люди, але князя миру або Сина
Божого, Ісуса Христа.
"Докору" є військові завоювання працюючи в Римській
імперії. Тому цей військові завоювання або постійне розширення Римської імперії, що "Принц"
призведе до підійшла до кінця, що означає, що Бог буде викликати що Римської імперії зупиниться в
подальшому завоювання та розширення. Це доведено в історію як те, що сталося.

Без його власної докору він повинен викликати його повернути на нього. Коли Римської
імперії зупиняється в його завоювання інших Націй та людей, які оточують її, з часом, він починає мати
війни з себе. Це теж народився в історії.

Римська імперія розбиває навпіл
, То він свою чергу, його обличчя до форту своєї власної землі: але він повинен спіткнутися і
впасти і не знайшов. Даніель 11:19
Тоді він свою чергу, його обличчя до форту своєї власної землі: на "він" Римської і
мперії, і вона більше не займатися завоювання інших земель, перетворює його військова машина
проти себе або бере участь у громадянській війні. Це також відображається в історії сталося коли
Східної та Західної Римської імперії встановлюються в 200's а. д.
Але він повинен спіткнутися і впасти і не знайдено: на "він" це ще раз Римської ім
перії, яка хоча вона намагається возз'єднати себе спотикається and падає і дійсно ніколи не
відновлює себе як єдиної Римської імперії, за винятком короткого часу у 300's нашої ери, коли
імператор Костянтин досягає уніфікації протягом короткого часу, завойовуючи Східної Римської
імперії.

Райзер податки
Потім повинен стояти в його майно Райзер податки в славі царства: але протягом декількох
днів, він повинен бути знищені, в гніві, ані в битві. Даніель 11:20
Я не з ким це говорить, але бути на "Райзер податків," говорив, що у зв'язку з одним імператорів
Риму. Мої знання історії Римської імперії є тиждень, так що я не в змозі дати конкретного аналізу того,
цей вірш.

Пам'ятайте: в кінці часів і кінець дня пророцтв, коли Бог використовує слово "дні", він не в
буквальному, але замість цього означає років, тому це говорить, що цей Райзер податки залишився
при владі за кілька років до втрати цього влади.

Мерзенна особа
І в його майно повинно стояти мерзенна особа, кому вони не повинні давати честь царства: але
він прийшов мирних і отримати царства, flatteries. Даніель 11:21
І в його майно повинно стояти мерзенна особа. Я бачу цю "мерзенна особа," як посилання,
анти Христос а не будь-однієї людини.
До кого вони не повинні давати честь царства. Це, щоб показати, що ця "мерзенна особа," не
імператором Римської імперії, але щось інше.
Але він прийде мирних, показує, що ця "мерзенна особа," не входять в якості завойовника з
армії за ним, але буде взяти владу над людьми, мирних або таким чином, щоб не попередити людей що
вони в даний час завойований зовнішніх сил.
І отримати Королівство flatteries: слово "Flatteries," визначається як: законом або
примірнику компліментами кимось, часто надмірно а
бо insincerely, особливо для того, щоб отримати переваг
у. Таким чином "мерзенна особа," будуть взяти під свій контроль Римської імперії в повільно тонкі
дію, яка буде непомітно від людей, за винятком як погляд назад в історію після доконаного факту.
«Мерзенна особа» є, як я вже запропонував, анти Христос, і він буде з часом і через брехню та
обманів підключиться, яка мала після того, як були Римської імперії, або принаймні Західної Римської
імперії.
Це все, що народжується в історії. Коли імператор Костянтин об'єднує два наполовину має
Римської імперії, він знає, що з усіх різноманітність у людей, мови та звичаї, яких вона не буде стояти
Юнайтед довго після того, як він не буде, таким чином, імператор Костянтин встановлює Римської
церкви і заявляє, що воно єдино вірний і правових релігії в імперії. З цього об'єднувальним релігії
імператор Костянтин сподівається зберегти імперію від порушення один від одного, після того, як він
проходить.
Коли імперія розпалася знову, Римська церква залишається єдиним об'єднуючою силою в народі
до навіть церква розділення між Римської церкви та Східної Православної Церкви. Це видаляє або
послаблює владу і вплив Римської церкви в Східної Римської імперії, але дає змогу зміцнити і зміцнити

його впливу та контролю Західної Римської імперії і країн Європи, які розвиваються з землі, коли уряд
Вестер Римської імперії знищені в остаточний мішковиною Риму в 476 р. х.

Принц заповіту
І з гербом повені повинні вони бути overflown від перед ним і повинна бути порушена; так,
також Принц заповіту. Даніель 11:22
І з гербом повені повинні вони бути overflown від перед ним. Посилання на "потоп", з тим, що
анти Христос (Римська Церква) буде знищити всіх тих, хто виступає проти нього, у цьому напрямку що
ніхто може встати проти нього.
Це використання слова "потоп" використовується в тому ж посиланні в книзі Об'явлення.
І змія вигнані з його рот водою як повені після жінка, що він може змусити її бути перевезені
away повінь. Одкровення 12:15
В обох віршів з книзі Даниїла і Апокаліпсис використання слова "потоп" посилається на те ж
саме і обидва вірші говорять про анти Христос у свої зусилля, щоб зробити війну на святі Божого.

Пам'ятайте: Всі ці пророцтва, дані Богом Даніель стосуються чотирьох великих імперій,
знову ж таки апостола Іоанна попередньо попередження підйом антихрист влади століть, перш ніж вони
відбуваються.
Ці пророцтва не Бог дає футуристичний вигляд людини подій, це дати попередження про
зростаючу владу і вплив сатани на людства і через його анти Христос, сатани спроба підкорити і
контролювати Націй людина.
І повинна бути порушена: те, що повинен бути зламаний, не просто Націй з людиною, але
святих Божому також. Це показано, вірно в наступного слова.
Також князь заповіту: Принц заповіту, Ісус Христос, тому, зламати князь розірвати Святим
Богом, бо вони, які є представниками Христа на землі.

Зробив ліги
І після цього Ліга зроблені з ним він повинен працювати deceitfully: бо він прийдуть і будуть
зміцнюватися з малим народом. Даніель 11:23
І після цього Ліга зроблені з ним: Слово «Ліга» визначається як: Асоціація держ
ав, Націй, організацій, або підприємствам з спільних
інтересів, цілей. Питання повинні бути запитав, що «Ліга» або Асоціація була створена
з анти Христос (Римська Церква) і з ким був цю лігу створено?
Це можна краще зрозуміти, через обговорення історії. Після того, як Імператорський уряд
Західної Римської імперії зруйнований остаточне звільнення Риму, десятьом країнам утвердитися на цих
землях, які були частиною Західної Римської імперії. В той же час Римська церква залишалася як
об'єднуючою силою, яка перекривається національної ідентичності, створена в ті народи, десять.
Такий вплив зробив Римської Церкви мають, що багато царів цих ранніх Націй шукав Папа
підтримки показує своє право бути царем над народом. Римська Церква в той же час необхідні
стабільності національної єдності і сильний король або лінійка для досягнення і утримати її контролю
людей. Це пов'язано з цієї взаємної потреби, що царів і знаті кожного народу секретному угодою з
Римської церкви, що Папа буде дати підтримки королівської сім'ї і вельмож правильне на правління у
відповідь, що вони згодні з тим, щоб надати підтримку і забезпечення дотримання диктує Папа. Це цей
секрет угоди, що "Ліга" що Бог дає пророцтва в тринадцятого вірша від книзі Даниїла.
Він повинен працювати deceitfully, що "він" – це довідник з Анти Христос , і що
через брехню та обманів набуває все більше і більше влади в десять нещодавно сформували народах
Європи.
Бо він прийде і повинен стати сильним з малим народом: так само чотирьох імперій, перш
ніж вона, анти Христос волею "приходять", або від тижня нації з невеликим числом людей, обростати
світової релігії, які матимуть вплив над більшістю країн всього світу.

Повинен Точкова діаграма, серед них здобич
Він зобов язаний увести мирних навіть на товстого місця провінції; і він зробить те, що його
батьки зробили, а також його батьки батьків; він повинен Точкова діаграма, серед них здобич і здобич

і князі: так, і він повинен прогнозу, тримайте його пристрою проти сильного, навіть протягом часу.
Даніель 11:24
Він зробить те, що його батьки не зробили, ні його батьки батьків: на "він" відноситься до
анти Христос або Римської церкви. Батьків анти Христос або Римської церкви, всі ці язичницької
релігії, що сатана мав встановлені та контролюються протягом всієї історії людиною, після того, як
чоловік були зняті з Едемського саду.
Те, що анти Христос не яких ці поганські релігії доклала, дати прямі переслідування і святих
Боже покарання. Ніколи раніше в історії сатана придбав таку владу над людської раси вміти арешт,
torcher і вбивства окремих людей через їх поклоніння Богу творіння. Через Римської церкви анти
Христос і сатана досягли цього рівня влади і управління.
Він повинен Точкова діаграма, серед них здобич і здобич і князі: сатани у встановленні
антихрист релігії, призначена для війни на тих, які дають вірно і правильний поклоніння Богу
створення. У цих зусиль і з святих Бог намагаються втекти цих переслідувань вони Точкова діаграма, на
пустиню подалі від головних влади Римської церкви.
Він повинен прогнозу, тримайте його пристрою проти сильного: "сильного утримання," є
посиланням провести Божого сильні на землі, або святих Бога. Таким чином, це говорить, що анти
Христос переслідувати і намагаються знищити святих Бога.
Навіть за той час: є посиланням на час пророцтва, наведені в книзі Даниїла, "час, часи
і поділу часу" або буквальне 1260 років.

Перший хрестовий похід
І він повинен підняти його силу і його мужність, проти царя півдня з великої армії; і король
півдня повинен бути сколихнули до бою з дуже великим і могутнім армії; але він не встоїть: бо вони
повинні прогнозу пристрої проти нього. Даніель 11:25
Я бачу цей вірш, як пророцтва про хрестові походи, коли Папа Римської церкви наказав царі
Європи зробити війни мусульман, які тримали під контроль місто Єрусалим.
Проти царя півдня: У попередній вірші цей розділ 11 "король півдня," у зв'язку з Єгипту, тому
цей вірш також має на увазі до Єгипту, але не нації, Єгипту, ні до свого короля, а те, що Єгипет
представляє в світі сьогодні. Єгипет є найбільш густонаселеним нації на Близькому Сході, який має

основний населення мусульманської віри. Таким чином уряд Єгипту вводить закони, які відображають
мусульманських закони і звичаї. Єгипет, отже, символічною мусульманської віри.
Те, що Бог потім говорить нам, що антихрист, через Римської церкви та її вплив і контроль
десять країн, які зарекомендували себе після падіння Римської імперії, буде брати в руки зброю і
зробити війну проти тільки інші релігії на землі, що має аналогічні влади і впливати на людей у тих
держав, де практикується цієї релігії , як анти Христос має над його зони контролю.
, Але він не встоїть: На "він" цар півдня або мусульманські народи, і що вони не повинні бути в
змозі виступити проти влади антихриста і ті країни, які він керує.

Анти Христос зліт і падіння
так, вони, які харчуються частини його м'ясо повинен знищити його, і його армія повинна
переповнення: і багато хто повинен впасти вбитого. Даніель 11:26
Фраза, "частина його м'ясо," є посилання на ті, що харчуються з табли
ці царів. Якщо ви пам'ятаєте перший розділ в книзі Даниїла що Даніель відмовляється їсти від
продуктів, які покладаються на нього з таблиці цар Навуходоносор, але замість цього має продукти,
прийнятні для його з'їсти. Звичайно, це посилання на те, що ті, хто прийшов до можна назвати євреїв
обмежено у які речі, що вони їдять.
Ця фраза, пропонує аналогічні посилання, за винятком столу в тому, що анти Христос, і цей вірш
говорить нам, що ті, хто їсти від таблиці з анти Христос (десять країн), буде знищити антихриста.
Цей розповідати, що десятьом країнам, які дали прожитку антихрист з самого початку в кінці
знищить антихрист дається підтримки в наступний вірш.
І на десять рогами, що ти бачив, то після звіра, ці повинен ненавидіти повія і повинен зробити її
порожньо і голий і повинен з'їсти її плоть та спалити дівчину з вогнем. Одкровення 17:16

Серця робити зло
І обидві ці царському серця будуть робити зло і вони повинні говорити лежить на одній
таблиці; але він не повинен Проспер: для ще кінця повинна бути в той час, призначений. Даніель 11:27

У цю дискусію Бог що говорить про двох сил, що перебувають в опозиції до одної, анти Христос
як розвиненим Римської церкви та десять Націй контроль і король півдня як символічна Єгипту, і цей
час подальшого символічний тих, які слідують мусульманської віри.
Обидва ці царському серця будеш робити зло а: слово «витівки,» визначається як: Неслу
хняний поведінки, або дій, що завдати шкоди чи збит
ків. Ми не повинні забувати, що вони Божі слова, наведені на Даніеля, який потім пише слова і вони
опубліковані, щоб майбутні покоління може знати слово Боже. Таким чином, ми повинні прийняти
значення слова «витівки» в контексті про те, що це означає для Бога. Якщо ти пустувати, потім ви
займаєтеся речей, що перебувають в опозиції до Закону Бо
жого. Коли ви кладете собі використовують проти Бога ви привести до травми до Бога, в тому, що
Бог усіх нас любить, але коли ми демонструємо неповага до Отець наш на небесах, змушує його болю,
як наші власні діти викликають у нас біль коли вони неповагу до нас.
І вони повинні говорити лежить в одну таблицю. Посилання на "один стіл,", щоб показати,
що хоча ці два релігії опозиції до один одного, вони обидва засновані на Помилкових Євангеліє
сатани, який є однієї таблиці. Те, що це говорить мені, що просто, як анти Христос релігія це брехня і
має в якості свого заснування сатана за помилкові Євангелія, так теж є мусульманську релігію,
заснована на брехні сатани і обманів.
, Але він не повинен Проспер: для ще кінця повинна бути в той час, призначений: "це"
говорив про тут є посиланням сатана і його помилкових релігій, не одного чи іншого. Жоден з цих
помилкових релігій буде Проспер набагато довше, тому що Бог створив час розплати для сатани,
(Судний день), і що "Призначений час" буде як він передбачив Бога.

Призначений час
І сказав Господь Бог змієві, "що зробив ти, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину
польову; на своїм череві будеш ти йти і порох ти їстимеш всі дні свойого життя: і я покладу
ворожнечу між тобою і жінкою і між вони, насіння і насінням її; воно зітре тобі голову, а ти будеш
жалити його в п'яту. " Книга Буття 3:14-15

Жінка
"Жінка" говорив з в цих віршах вище від книги буття, не Єві як найбільш повірити, але жінка,
говорив, що є символічним церкви Христа, як і Конгрегація Святим Богом, як показано в наступних
вірш.
І з'явилися Величне дивуватися на небі, жінка зодягнена на сонце і місяць під ногами її і на її
голові вінок із дванадцяти зір. Одкровення 12:1

Хрестові походи
Потім він ще повернемося до своєї землі з великим багатством; і його серце буде проти Святий
заповіт, і він повинен робити подвиги і повернутися до своєї власної землі. Даніель 11:28
Перший хрестовий похід був успішним для Націй Європи, надісланих армій там боротися,
Римська Церква в що вона розширила свій вплив над багатьма в Східному Середземномор'ї.

Другий хрестові походи
В той час, призначений він повинен повернутися і прийти на південь; але вона не повинна, як
колишній, або, як останній. Для суден Chittim прийде проти нього: тому він повинен бути засмучений і
повернення і мають обурення проти Святий заповіт: так він зробить; Він навіть повернутися, та й
мають розвідки з ними, що покинули Святий заповіт. Даніель 11:29-30
Хоча перший хрестові походи були його мірилом успіху, другого хрестового походу було менш
успішним.
Для суден Chittim прийде проти нього: Королі мусульманські народи без сумніву були
здивовані і захоплені зненацька на вторгнення з Європи вперше, але вдруге, Європейська царів
надісланих армії до землі Палестини, мусульмани були більш підготовлені і розіслав суден боротися
наближається армій на морі, перш ніж вони можуть посадити.
Є обурення проти Святий заповіт: це у зв'язку з анти Христос і його спроби переслідувати тих,
хто дав справжнє поклоніння Богу створення.

Святий заповіт є посиланням на Нового Заповіту. Під Старий Заповіт народ Ізраїлю як групи
повинні були тримати Закону Божого, як зазначалось за десять заповідей. Під новим заповітом ми, як
люди отримали можливість є один до одного персональних та інтимні відносини з Богом створення вже
не як група, але кожен окремо відповідно до наших власних робіт і віри.
У цій вірі Ісуса Христа вчив, що ми можемо лише прийти до Бога через нашу віру як учив нам
Ісус. Однак Римської церкви проповідує, це єдиний шлях до Бога через послух до церкви, шляхом її
звичаї та традиції.
Оскільки Церква була так багато влади і впливу над царями Європи, він швидко почав
переслідувати тих, хто відкинув догма церкви.
Хрестові походи, не тільки привіз до Європи багатства і в багатство на землі, але це також
повернулися багатство знань. У своїй спробі повністю контролю і верховенство над людьми Європу
сатана дозволила виховання населення за винятком під сильно контрольованих доктрини, даровану
церкви. Коли знання наук та математики повернувся з тих, хто пішов на хрестовий похід, Римської
церкви став злякалися, що це нефільтроване знання буде виявити брехня, що церква сказав, тому церква
пішов про переслідування тих знань, а також тих, хто був святим Богом.
Одним з таких прикладів цього переслідування є способом що Римської церкви відреагували
"Галілео" і його зауваження руху планет в небо а його пропозицію, що Земля обертається навколо
Сонця і не сонця навколо Землі.
І мають розвідки з ними, що залишить Святий заповіт. Якщо ви наміри щодо пошуку тих, хто
не поклоняємося, як або як ви команда, то вам потрібно встановити на шпигунів, які потім
звітуватимемо про ті, які вони бачать. Таким чином Римська церква закликав дітей звітувати про їх
батьки та батьки представити доповідь про своїх дітей і брат, представити доповідь про брата і т. д.

Ті, які знають їх Бог
І зброї з його боку і вони будуть забруднювати святилище сили і повинен відняти щоденний
жертву і вони поставимо гидоту, яка вирізняє пустельному відбудеться, і такі як робити нечестивим
проти заповіту повинен він корумпованих за flatteries: але народ, що знає їх Бог повинен бути сильним і
подвиги. Даніель 11:31-32

І зброя повинна стояти на його частина: Зброї відноситься до армії або влади, і тому, що анти
Христос утримань влади над царями Європи, він також тримає владу, щоб переслідувати святих Бога і
всі інші, які дають опозиції до диктатом Римської церкви.
І вони будуть забруднювати святилище сили. "Святилище сила" – це довідник з храму
в Єрусалимі. Я бачу це як посилання на те, що під час хрестових походів, храм вже не, і місце,
де колись стояв храм був покритий мусульманських купол скелі, які хоча дозволили будуватися, Бог так
він бачить, як блюзнірство проти Бога створення та ведення Божого Десять заповідей.
І повинні забрати щоденний жертвоприношення: "Щоденні жертву," є посиланням на євреїв і
їхні жертви тварин у храмі, таким чином, щоб очистити себе гріха. Це закінчилася, коли Ісус помер на
Хресті, не від тих, хто боровся під час хрестових походів. Те, що це має на увазі, полягає в тому, що
причина Ісуса Христа, привели до кінця на "щодня жертвувати" тому що через жертву Ісуса на Хресті
немає більше не дозволяється жертвопринесення тварин. Щоб одержати прощення гріхів, ви повинні
тепер подивіться Ісусу Христу безпосередньо.
Анти Христос релігії і мусульманства не можуть визнати це, ні проповідувати відкуплення гріхів
через Христа в їх громадах. З цієї причини вони винні як Ісуса, будучи прибитий до хреста як були ті,
храм старійшин на той день, коли Ісус був розп'ятий.
І вони поставимо гидоту, яка вирізняє пустельній і таких як зробити нечестивим: Огида, яка
вирізняє пустельному, є посиланням на анти Христос або Римської церкви, Бог додає в
кваліфікаційному турнірі, "і таких як зробити нечестивим" Показати, що це не просто Римської
церкви тобто Антихриста, але всі ті країни, які надають підтримку та засоби до існування до церкви, а
також тих, інших що сприяти або проповідувати Євангеліє помилкове церкви.
Проти заповіту повинен він корумпованих за flatteries: пакту є що договір, що Бог зробив з
людством, згідно з яким ми як особистості мають можливість мати один до одного, персональних та
інтимні відносини з Богом. Анти Христос та мусульманської релігій проповідувати проти цього. Знову
слово "Flatteries" відноситься до: нещирий компліменти, з огляду на
посилення впливу над іншими .
Якщо ви залишаєтеся грішниками, але ви не хочете, щоб йти до пекла і ваш церкви говорить вам,
що якщо ви визнати свої гріхи один з його священиків, які потім священика-Кан звільняє вас від ваших
гріхів, ви може бути звернено це помилкове Євангеліє, тому що вона дозволяє легко увійти в Царство
Небесне а тому заспокоює ваші турботи про пекло. Це, ці види flatteries, які ввімкнули Римської церкви

тримати утримуйте її контролю людей, навіть тоді, коли вони показали справжній слово Боже, що
показує, що це буде брехня.
Але люди, які знають їх Бог повинен бути сильним і подвиги. Якщо ви особисто знаєте Бога і
найтіснішим чином як Святого Бога приходить до пізнання Бога, то ви не можете бути настільки
обманюються, і таким чином можна провести швидко проти таких flatteries і залишатися вірним вашу
віру в Бога і його Слово Господнє.

Попадають під меч
І зрозуміти серед людей, хто повинен доручити багато: поки вони впадуть від меча і полум'я,
шляхом полону а на здобич, кількість днів. Даніель 11:33
І зрозуміти серед людей, хто повинен доручити багато: Це посилання разів темні століття, і
",вони розумію, що" є Святим Богом і що все через темні століття навіть в умовах гонінь на церкву з
них, святі доручити людей справжній слово Боже.
Але вони впадуть, від меча а за полум'я, полону і за здобич: незважаючи на те, що слово Боже
проповідував по всій Європі за часів скорботи привели через гоніння на святі за Римської церкви,
врешті-решт, церква перемагає і все, але руйнує святих Божому, залишаючи але жменька нести на
правдиве слово Боже.
Багато днів: Як я показав, до, слово "дні", не повинні бути прийняті буквально, але символічний
Багато років, 1260 років точніше тривалість антихриста через свою владу закінчився Римської церкви
має зробити війни святих Бога.

Коли вони впадуть
Тепер коли вони впадуть, вони повинні бути holpen з невеликою допомогою: але багато пристане
до них з flatteries. Даніель 11:34
Зараз коли вони впадуть: Ідеться, коли святих Бог падіння або є знищена.

, Зверніть увагу: Бог є не кажу, що "Якщо" вони падають, але коли вони падають. Таким
чином Бог показує, що антихрист буде успішним польську війну проти святих Бога.

Вони будуть holpen з невеликою допомогою: Слово "Holpen" означає: дієприкметн
ика допомогу, яка є ще один спосіб сказати, що вона ставиться до часу в минулому, тому
святих допомогли в минулому або зробив безпечно в минулому з невеликою допомогою від Бога.
Це дається підтримки в наступний вірш.
А жінка втекла на пустиню, де вона має місце, приготоване Богом, що вони повинні годувати її
там двохсот тисяч і шістсот днів. Одкровення 12:6
Бачите, Бог приготував місце в пустелі, holpen, де святих Бог міг бігти від переслідувань
Римської церкви.
, Але багато хто пристане до них з flatteries. Слово "сколите" визначається як: розділи
ти, або зробити те, що розділити, особливо вздовж п
лощині природні слабкості. Це тому говорить мені, що незважаючи на те, що
святі Бог даються місце в пустелі від влади анти Христос, тим не менш, анти Христос є успішним у
розщепленні святих і врешті-решт, перемога над ними.

Зробити їх білий
І деякі з їх розуміння повинен провал, щоб спробувати їх і очистити і зробити їх білий, навіть до
часу кінця: тому що це ще раз призначив. Даніель 11:35
І деякі з їх розуміння може потерпіти невдачу: Якщо ви розумієте, у вас є знання слова
Божого. Якщо у вас є знання, поки не вийде, це що ви відкинули слово Боже, незважаючи на те, що ви
знаєте, щоб бути правдою. Це вірно щодо тих людей, які показали справжній слово Боже, ще
відкидають її, оскільки вона не дає їм негайного багатства або земним скарби. Ці люди є все про
особисті ратифікації, а не служіння свого Творця. Якщо ви по-справжньому зрозуміти Бог, ви будете
знати, що скарби цієї землі, ніщо в порівнянні з обіцянки, які Бог пропонує праведників.
Щоб спробувати їх і очистити: Це посилання для випробувань інквізиції і torchers і вбивств,
проведеного Римської церкви, все це в ім'я Бога і як тих, хто настільки убитий відмовилися від тих, які
вони мали оцю, ті, які були знання, але не вдалося. Іншими словами, Бог святих є відданий деякі в
рамках своїх власних рядах.

І зробити їх білий: Ця фраза є ще один спосіб сказати, що вони поклали на смерть. Бог
використовує фразу, щоб вони білі, щоб показати, що коли ви вмираєте, в ім'я Бога-Ісуса Христа, ваша
смерть буде лише тимчасове і всі ваші гріхи будуть змиті від вас, тим самим, робить вас чистий і
білий і без вади.
Навіть до часу кінця: "Час закінчення," є ще один спосіб сказати, до кінця днів. Що це таке
кажеш, що святі Бог буде переслідуватися безперервно, прямо до Ісус повернеться і сатана замком.
Питання, ви можете дати розгляду, в тому, якщо святі Бог буде переслідуватися безперервно,
чому ви не будучи переслідував? Якщо ви не будучи гонять, то тільки зрозуміло що ви не повинні бути
Святого Бога, як це визначено у наступному Ісуса.
, Хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Тому що це ще за час призначив: станом на ці події, будучи пророкував у главі 11 книзі
Даниїла, який прогноз для встановлення анти Христос, вона все ще буде багато років, перш ніж
повернеться Ісус Христос.

Буде колихати сам
І король зробить за його волю; і він буде колихати сам і збільшити себе вище кожен Бог буде
говорити чуда проти Бога богів і буде процвітати, поки обурення бути досягнуто: Бо, що
визначається повинно бути зроблено. Даніель 11:36
Та король зробить за його волю: Зробити ваше бажання, щоб бути всемогутнім, ні з ким
розповісти вам, що ви не можете зробити це чи що. Це показує нам що антихрист у вигляді Римська
церква буде досягти таких влади, які не король або нації можуть стояти проти нього.
І він exalt сам, та й збільшити себе вище кожен Бог: протягом століть, сатана створила багато
язичницьких богів, всі, хто має одне спільне, вони намагалися витягнути людей від справжнього
поклоніння Богу створення, пропонуючи деякі з тими аспектами правдиву віру, що людям знайти
хороший. Таким чином сатана здатна контрафактними Божого правдиву віру з Хибна уявлення їх.
З встановленням Римської Церкви як анти Христос релігії сатана має близьку схожість правдиву
віру як утрудняють неосвічених в Писанні подивитися брехню про нього. Таким чином, щоб переконати
скептиків Римської церкви, він веде війну проти всіх інших релігій, навіть сатана старі язичницькі
релігій минулого.

Ви будете знати, якщо ви відвідуєте церкву є вірним прославлення Бога або не порівнюючи її
вчення з десяти заповідей. Якщо ще одним з десяти заповідей не підтримали та сприяли церкви, таких
як сьомий день суботній, то це не церкви Божої, але церкви антихриста.
І буде говорити чуда проти Бога богів: Бог богів є посиланням на створення Бога. Слово
"Marvelous" визначається як: надзвичайно чудово дуже добре чи п
риємне. Справа в тому, що, хто переклад цього слова, з івриту оригінальним англійською, покажи
мені, що сатана мав вплив на тих людей та переклади. Вихідне слово іврит, "Пала," визначається як: в
еликий слова приховані речі, жорсткі речі, важко .
Слово "покажи" також використовується як definer слово "Пала", що означає: Показати
або зробити очевидною. Але, як він використовується у визначенні, що це
означає: робити, які інакше були б очевидним жорсткий а
бо важко побачити, яка є ще один спосіб говорити не
правду. Що є прекрасним або приємне в богохульстві, анти Христос кажучи, або лежить проти
слово Боже?
І буде процвітати, поки обурення бути досягнуто: слово "обурення" визначається як: гнів
на що яка, схоже, несправедливо або необгрунтован
им. Обурення є те, що Бог називає говорить розмовною сатани і брехні. Слово Боже є істина, що
сатана, через його брехня, причини людей, щоб побачити слово Боже як брехню і брехні сатани як
правда, є що, яке викликає Бога мати обурення.
Це також є інформування нас що антихрист у вигляді на Римська церква буде процвітати,
принаймні на деякий час. Слово "Проспер," означає: для досягнення успіху, щ
об процвітати. В тому, що Римської церкви йде від того, малі незалежним містомдержавою, Ватикан, в усьому світі релігія з владу і вплив на багатьох націй і людей, показує цього
пророцтва, як маючи збуваються.
За те що визначається повинно бути зроблено. Бог сказав, що голова сатани буде синцях Христа,
який я інтерпретувати означає, що Христос подолати і перемогти сатани. Це Бог сказав, що буде
відбуватися і що Бог говорить, що, які вимовляє Бог, це правда, і хоча це може зайняти деякий час, вона
буде відбуватися так само, як Бог говорить, що буде. Дані вище пророцтва є гарним прикладом. Бог дав

цих пророцтв десь близько 534 Британська Колумбія або 1050 років, перш ніж вони прибути пройти як я
показав вони роблять в історії.
Слово Боже, безсумнівно, коли ви покладатися на слова Божого ви можете бути впевнені, що
ваша віра є твердою і обіцянки, що Бог дав нам справжні і будуть виконані в тих, хто розмістити свою
віру в Бога створення.

Збільшити себе перш за все
Ні повинен він ставляться до Бога свого батька, ні бажання жінок, а також розглядати будьякі Бог: бо він повинен збільшити себе насамперед. Даніель 11:37
Ні він повинен вважати Бога свого батька: Це анти Христос, що Бог має на увазі, так хто ж
батько анти Христос? А потім хто Бога Отця? Сатана є батьком анти Христос, але сатана не
поклоняються Богу будь-якого роду, оскільки сатана вважає себе, щоб бути Богом. Був час, коли сатана
дати поклоніння Богу створення, поки він впала від благодаті. Сатана є ті, які можна було б назвати
сатани богів, і що всі язичницьких богів, що сатана створена таким чином, щоб тягнути людини від
справжнього поклоніння Богу.
Знаючи, яку Бог, що будучи звіщається по як Бог сатана є невизначеним мені. У вище віршах
слово "Бог" друкується з великої букви "G", і єдиний раз, що Капітал "G" використовується, коли Бог
говорив з Богом світобудови, інші, які називаються богів, але ні, даний нижній регістр "г." Це може бути
поліграфічної помилка може бути спробою сатана заплутати або це може бути, що це має на увазі Бога
створення як одного разу побувавши Бог сатани.
У Старому Завіті коли фраза, "Бог Отець" використовується це посилання на Бога створення;
Таким чином, я буду вважати, що це говорить нам, що антихрист буде давати не урахуванням Бог
творіння, які історично доведено, щоб бути правдою.
, Ні бажання жінок: це — ідентифікатор, який є анти Христос. Це говорить нам, що анти
Христос призведе до тих, які є частиною його священиків та черниці, утримуватися від сексу. Анти
Христос у вигляді Римської церкви заборонив його священиків та черниці від вступу в шлюб і в цьому
Законі приносить виконання цього пророцтва.
І не ставляться до будь-якого Бога: З цими словами, я повинен зробити висновок, що до вище
дискусія щодо яких Бог був Бог сатани, тепер у мене прийняти, що він мав на увазі Бога створення для
тепер вона розмовляє інших богів.

Бо він повинен збільшити себе перш за все: Я впевнений, що ви зустріти людей у вашому
житті, які настільки зарозумілим і повний себе, що вони навряд чи помітили інші, хто навколо них за
винятком тих небагатьох є друзями і ці інші, які вони хотіли б зловживання або мук. Ось така людина,
що сатана, тільки різниця в тому, що сатана має владу, щоб впливати на людей без їх навіть знаючи, що
він відбувається. Саме в цій речі, що сатана збільшує себе над іншими і як батько так теж є анти
Христос.

Бог сил
, Але в його нерухомості він буде славити Бога сил: Богові, якому його батько не знав, він буде
славити з золотих, срібних і з дорогоцінними каменями і приємні речі і. Даніель 11:38
, Але в його нерухомості він буде славити Бога сил: я був впевнений, що мається на увазі під
"Бог сил," так що я шукав Біблії оснащенням відповідають дізнатися те, що визначення для
оригінальних івриті слово було. Що слово "Mauz" і визначається як: укріпленого місц
е, Форт, провести сильний .
Це було цікавість до мене в тому, що це змусило мене усвідомити, що я знаю, релігії, який
укріплений себе за стінами фортеці, як це робить Римської церкви у властивості Ватикану. Якщо ви
думаєте про це багато церков нового світу були побудовані більш як форти, ніж вони були культових
споруд. Я ніколи не давав думки до подібного раніше, але знову ж таки це вище віршах проявив ще
один ідентифікатор антихриста.
Богові, якому його батько не пізнав, і він честь з золотих, срібних і з дорогоцінними
каменями і приємні речі. Щоб зрозуміти це я прошу вас це питання, як же Бог створення
командування, що ми поклоняємося йому? Він питав, що ми даємо йому золото, або срібло або
дорогоцінні камені? Ні! Бог не робить. Бог команд, щоб дотримуватися його закон та жити за його
моральність. Речі цієї землі не можна приділяти Бог створення тому що він той, хто створив їх. Вони
вже належать до Бога створення, ми тільки думати, що блискучі bobbles скарби землі належить нам.

Правило протягом багатьох
Таким чином він робити в найбільш сильний утримань з дивним Богові, якому він повинен
визнати і збільшити з славу: і повинен привести до їх панувати над багато, він повинен розділити
землю заради вигоди. Даніель 11:39

, І він повинен привести до їх панувати над багато: На "них" говорив з є dupes і
coconspirators Римської церкви, лордів, дворян і царі .

Пам'ятайте: Я згадав, що існував секретний пакет між Римської церкви і знаті і царі
Європи? Вище це кінцевий результат їх буде в лізі з анти Христос.
І повинні розділити землю для збагачення: Земель кожного царства були поділені між різними
дворян і інших нижній лордів. Що це зробив це віддати всю владу і багатство на землі, хто дав вірності
Римської церкви і всі інші СЦУР або рабів з землі регулюється.

Европейського імперіалізму
І під час закінчення повинен король півдня, натиснути на нього: цар півночі прийде проти нього,
як і whirlwind, колісниці і вершників і багато кораблів; і він повинен вступити в країнах і повинен
переповнення і переходити. Даніель 11:40
І під час закінчення повинен король півдня, натиснути на нього: Час закінчення це ще один
спосіб сказати, в кінці часів, це також може означати "в час, близький до кінця днів."

Пам'ятайте: За словами те, що ми вже дізналися від книзі Даниїла в кінці часів починається
тоді, коли Юлій Цезар оголосив себе диктатора для життя в або близько 50 до нашої ери.
Цей вірш, таким чином, говорити про те, що відбувається через деякий час після 50 до нашої ери.
Ми також знаємо, що анти Христос влади встановлюється у Ватикані в року 538 A.D. який говорить
нам, що це вище віршах має на увазі те, що відбувається після цієї дати в тому, що, король півдня, це
опозиції до анти Христос, цар півночі.

Як вихор
І цар півночі прийде проти нього як вихор: Питання повинен запитати: що сили склалися у
світі через деякий час після того, як встановлення анти Христос влади у вигляді Римської церкви
загрози, яку становили загрозу для антихриста релігії, що його прийде проти нього, як вихор ?
Я не розглядаю це як інша дискусія хрестових походів. Коли пророка Mohamad створена
мусульманства, це почалося як дуже агресивний силою, яка в дуже короткий час завоював більшість все

землях східній частині Середземного моря області за винятком з Східної Римської імперії яка була
перейменована себе Візантійської імперії, що залишилась.
Мусульмани також завоювали землі Північної Африки, який межує на Середземне море з Єгипту
в Марокко і, у тому числі частини сучасного Іспанія.
Такого вибуху розширення повинні бути причиною страху в серцях Папи в Римі, і немає
сумнівів, тому він закликав побудувати армії і піти на Палестину і повернути місто Єрусалим, царі
Європи.
І він повинен вступити в країнах і переповнення, та й проходять: я бачу це пророцтво часу
ще у своєму майбутньому а не в моє минуле.

Пам'ятайте: король півдня на даний момент історії, які ці вірші даються пророцтва є
мусульманську релігію; Таким чином, це говорить нам, що анти Христос ще раз пошле країни під свій
контроль проти мусульманських країн, так само, як це було зроблено в роки хрестових походів.

Король півночі
Він повинен укладати також славну землю, і багато країн повинен бути повалений: але ці
повинен бігти з його боку, навіть Едома та Moab та начальник аммонітяни. Він повинен Простягни
свою руку також по країнах: і єгипетського не повинен бігти. Даніель 11:41-42

Пам'ятайте: король півночі анти Христос, і анти Христос складає більше, ніж просто
Римської церкви, але включає в себе всі ті країни Європи, що дав засобів до існування і сприяло
зростанню владу і вплив Римської церкви в темні віки і до сих пір так сьогодні як добре.
Я бачу ці вірші як стрибок вперед у час минулих під час хрестових походів на час завоювання
Європи Імперіалістичні; Коли ці нації завоював велику частину світу, Націй з мусульманським
населенням, які включені в цей завоювання.
Він зобов язаний увести також у славному краю, і багато країн повинен бути повалений:
Славному краю є те, що Бог називає землі Ізраїлю, або землю обітовану. З натиск європейських країн на
побудувати в усьому світі імперій, Францією та Англією були найбільш успішних в районі
Середземного моря.

Пам'ятайте: ці вірші говорять про цар півночі, або анти Христос і його спроба зупинити на
мусульманську релігію від розширення будь-якої далі, ніж це було.

Знаю, що це: антихрист починається як маленькою країною, Ватикан, але в час вона також
включає в себе ті країни Європи, що дали речовини та підтримки зростання влади і впливу Римської
церкви. Таким чином, ті народи Європи, незважаючи на те, що займаються завоювання окремо від волі
Римської церкви, так само, частиною антихриста і тому аспект буття цар півночі як воно згадується в
цих віршах.
Він повинен Простягни свою руку також по країнах: і єгипетського не повинен бігти: У
вигляді завоювання народів Європи, анти Христос встановлює впливу і в багатьох випадках контроль
Націй з мусульманським населенням, Єгипет, в тому числі протягом багатьох років.

Багатство і влада над землею
, Але він повинен мати право, знову скарби золота і срібла і дорогоцінні все Єгипту: лівійців і
ефіопів повинен знаходитися на його кроки, і. Даніель 11:43
З європейської завоювання більшості країн світу він приніс все багатство світу в Європу, у тому
числі багатства, Єгипті, Лівії та Ефіопії.

Пророцтва великої війни
Але звістку з схід і з півночі повинна турбувати йому: тому він вийде з великим люті знищити і
абсолютно зробити геть багатьох. Даніель 11:44
Я бачу це вірш як ще один стрибок вперед в часі, в той час, що ми зараз живемо.
, Але звістку з схід і з півночі повинна турбувати йому: Я бачу це як пророцтва зростання
I.S.I.S. і зростаюча влада Ірану.
Тому, що він вийде з великим люті знищити: Я бачу це як пророцтва народами Європи і
Єдиного державного зусилля боротьби і знищити I.S.I.S. і створити буферну проти Ірану.

Кучок його палац
Він посадить Кучок його палац між морів в славні Святій горі; але він прийде до кінця своїх і
ніхто не повинен допомогти йому. Даніель 11:45
І він посадить Кучок його палац: "Скинії" є будь-які будівля або спо
руда, що полегшує поклоніння. У цьому Римської Церкви було створено
багато християнських Конклави всьому Близькому Сході.
Між морів в славні Святій горі: Я вважаю, що ці слова вказують на великих католицької
церкви, який був побудований в Єрусалимі кілька століть тому. На Святу гору є посиланням на очах
храму в Єрусалимі.
, Але він прийде до кінця своїх, і ніхто не повинен допомогти йому: Ці слова кажуть мені, що
антихрист буде завоювали. Незважаючи на всі його сила та великий вплив по всьому світу врешті-решт
антихрист буде падати.
Біблія говорить нам, хто це, хто будуть знизити анти Христос, ви пам'ятаєте, де ви можете знайти
цього пророцтва. Я дам вам підказку; Він розташований в книзі Даниїла.

До кінця днів
І в той час повинен Майкл встати, великий князь, що стоїть за синів народу твого: і повинно
бути часі горя, таке як ніколи не було, так як велося нації ще в той же час: і на той час народ твій
буде стягнута, кожний знайденої повинно бути написано в книзі. Даніель 12:1

Дітям твоїх людей
В тому, що ці пророцтва лунають Даніель, посилання, що Майкл є князя Данила людей, є ті, які
ми називаємо євреїв, Даніель був єврей, але як я показав вам раніше, це може бути правильним.
Визначення "дитини з Ізраїлю," це будь-хто, хто тримає Божих запові
дей і тримає, що Ісус є Бог у плоті людиною. Тому я вважаю, що
Майкл є Принц або ангел-хранитель всіх, хто поклоняються Ісусу Христу як Бог команди, яку євреїв
рідко, але, що Даніель був пронумеровані в тих, що я визначили як послугами ізраїльтянин, або ті, що
Ісус визначає як Бога святих.

Час горя
Цей вірш є посилання кінця днів, в тому, що це стосується, "і сповниться часі горя, таке як
ніколи не було, так як велося нації ще в той же час". Я бачу, це посилання на часі горя, як якийсь по
всьому світу лихо, або людині зробив або природні. Я пропоную вимирання какой-то.

Все, що написано в книзі
Це тоді, (кінець днів), які будуть доставлені Святим Богом, але як наступного частиною цього
вірша показує, не всі, хто думають, що вони є Святим Богом, буде доставлено, тільки ті "кожний
знайденої повинно бути написано в книзі". Це посилання Книга життя, і лише ті, хто написав Закону
Божого на своїх серцях а також свідчення Ісуса Христа буде мати свої імена, написані в книзі життя. Ті,
хто називає себе християнської або єврей, але не підкорятися слова Божого, або заповідей його або до
прийняття Ісус є Бог у плоті людини, не є святими Бога і тому робити не їх імена написали в книзі
життя.

Воскресіння з мертвих
І багато їм, що сон в порох землі повинна спати, деякі, щоб вічне життя, і деякі сорому і вічне
презирства. Даніель 12:2
Ті, які згадуються як "що спати в пил землі," є ті, які знаходяться в св
оїх могилахі будуть Відроджені, яка є, що означає "будемо спати."
"Деякі до вічного життя," відноситься до тих, хто є розглянуто до Ісуса в хмарах,
(захоплення), під час другого пришестя Христа.
"Деякі сорому і вічне презирство" відноситься до тих, хто за їх гріхи і непокори, Бога і його
закон, будуть Відроджені, не життя, але до вічної смерті, (Пекельна вогню).

Мудрий
І вони, що бути мудрим повинен сяяти, як яскравість твердій; і включити багато праведність
як зірки на віки і коли-небудь, хто. Даніель 12:3

Бог відноситься до всіх тих, хто вимагає часу і зусиль для старанно пошуку за його правду, щоб
бути мудрим. Це цих людей і їх зусилля, що багато інших показані правди і таким чином врятував від
Hells вогню.

Пам'ятайте: "Освіта породжують знання, знання породжує розуміння і розуміння породжує
мудрості. Якщо ви сумлінний у вивчення Священного Писання і прийняти слово Боже, тоді вам будуть
пронумеровані в тих, хто вважає Бога бути мудрим.

Ущільнення книги
Але, O Даніель, заховай ці слова і ти запечатати книгу аж до часу кінця: багато хто повинен
працювати і вперед, і знання повинні бути збільшені. Даніель 12:4
Даніель говорять не дати подальшого розгляду до цих слів, тому що вони призначені для тих, які
живуть в кінці часів, що, я впевнений, де ми живемо сьогодні.
Слів: "знання повинен бути збільшений, я припускаю, бути у зв'язку з вибух знання і розуміння
науки та медицини, яке відбулося за останні сто років. Незважаючи на те, що такого роду знання є в
підвищення, знання та розуміння Бога, який є і те, що він змушує нас, близька до існуючих ніхто.

Як довго до кінця?
Потім I Даніель подивився і ось, там стояв одного два, один на цій стороні березі річки а інша
на тому боці на березі річки. І сказав до одягненого в білизна, яка була на водах річки, "як довго він буде
до кінця ці дива?" Даніель 12:5-6
"Людина, одягнені в білизна" інтерпретувати як Бог Ісус. Щоб зрозуміти це, вам потрібно
повернутися до Даніель 10:5. Ці інші задаються питанням Ісус-Бог як довго, перш ніж він робить право
світ знову.

Той час, час і на половині
І я чув, одягненого в білизни, який був по водах річки, коли він підняв праву руку і лівої руки до
неба і заприсягнув ним, що твоя назавжди, що він повинен бути на час, раз, і половину; і коли він
повинен домоглися до рассипьте влади святі люди , все це повинна бути закінчена. Даніель 12:7

Бог Ісус робить обітницю у відповідь на питання, що цього разу запустіння для дітей, Ізраїль,
буде "за той час, часів і до половини." Як ви пам'ятаєте, це розраховує на до (1260 буквальне років),
що антихрист буде мати на війну на святі Бога, який є справжнім діти Ізраїль не євреїв, або ті, народ
Ізраїля.

Пам'ятайте: Я показав, що вам не потрібно бути крові нащадок Якову кваліфікувати як бути
дитиною на Ізраїля.
Я хотів би вказати на те, що я зробив у цьому вірші, нам говорять, що приділяється Холлі людей,
інтерпретувати це як означає, що під час другого пришестя Ісуса, що визначення святі люди не будуть
євреїв, а також це буде християн, але поєднання всіх, хто тримати Заповідей Божих і утримуйте те, що
Ісус є Бог у плоті людини, який є, як Ісус визначає Святим Богом, тому святі люди святих Бога.

Даніель плутати ще раз
І я чув, але я не розумів: тоді сказав мені, «Пане мій, яка буде в кінці цих речей?» І він (Ангола)
сказав: "перейти дорогу Твою, Даніель: за словами закрився і опечатані до моменту закінчення."
Даніель 12:8-9
Даніель чує слів говорив з ним, але він не розуміє, що вони означають, тому він запитує, що вони
бути чітко до нього.
Ангел, що надання цих пророцтв Данилу, говорить Деніел "Йди," який інтерпретувати мати на
увазі, не для того, щоб надати йому будь-яку більше думали, за ці слова не є для нього, щоб дізнатися і
зрозуміти, але тих, хто житиме в кінці днів. Що розуміти, більшість з цих слів і може дати вам логічних
тлумачення їх зміст, говорить мені, що ми знаходимося в кінці часів, і як я дав пояснення та історичного
рахунку що цих пророцтв насправді прийшли, щоб мимо, він сказав мені, що зараз ми знаходимося в
кінці дня і другого пришестя Ісуса не далеко.

Багато хто повинен бути очищений
Багато хто повинен бути очищений і зробив білий і спробував; але нечестивих робити
нечестивим: і ніхто із несправедливих не зрозуміє; але мудрі зрозуміють. Даніель 12:10
"Багато хто повинен бути очищений" відноситься до тих, хто любить Бога і дотримуватися
його заповідей і знати, що Ісус є Бог у плоті людини і мученицьку смерть за що віра.

"Зробив білий і спробував" відноситься до макет випробувань, що Божими святими буде бути
покласти через протягом того ж періоду 1260 році і потім висіли, обезголовлені або спалені на
вогнищах, який повинен бути "Зробив білий," або щоб зрадити смерті в чистоті їх вважає.
"The Wicked", є посиланням на тих, хто частина антихриста церкви, які викликають святих Бога,
щоб бути настільки убитий.
"Зла не зрозуміють:" тому що вони не мають справжню слово Боже, не розуміють віри,
виставлені тих мученицьку смерть.
"Але мудрі зрозуміють" ще один Божий шляхів говорить нам, що ті, хто мудрі або що жити за
законами Божими, зрозумієте, чому вони мають бути убитих анти Христос, тому що вони мудрі слова
Божого.

1290 років пророцтва
І з того часу щоденний жертва повинна бути забрані і гидоту, яка вирізняє пустельному
настроювання, буде там за тисячу двісті і дев'яносто днів (1290 днів). Даніель 12:11
Мене бентежить я про це останньому вірші. Всі інші вірші, що відноситься до часу, що анти
Христос може зробити війну Святим Богом, посилається на той час, як 1260 днів, так мене бентежить,
тому в цьому вірші додаткові пророчого 30 днів у ньому.
У ще один урок я дав роз'яснення коли пророцтва 1260 році починається зі створення анти
Христос влади у 538 н. е. і закінчується в році, що анти Христос має свою владу, щоб переслідувати і
вбивства святих Бога в 1798 р. х. приймати від нього. Під час додавання додаткових 30 років до цієї дати
1798 ви отримаєте 1828 році н. е. Я показав в інші уроки, що дата 1828 означає, до Бога.

Пророцтва 1335 років
Благословив, він, що waiteth і приходить до на тисячі триста і п'ять і тридцяти днів (1335 днів).
Даніель 12:12
Інший період часу, 1335 днів, яка дає додаткові 75 пророчі днів або буквальне 75 років, є також
заплутаним. Під час додавання 75 років до 1798 ви отримаєте 1873. Знову ж таки я дав дискусії щодо
того, значимість цієї дати в інші уроки.

Після того, як деякі думки і даючи молитви до Бога, я, можливо, розуміння цих віршах, але щоб
показати вам, що вони мають на увазі зажадає, що спочатку треба дати вам поглиблене пояснення того,
коли 1260 річне правління терору анти-Христа починається і закінчується. Ми ще не покрили це ще, так
що я буде чекати, поки на неї потрапляємо, щоб пояснити ці два вірші.

Стояти в твої багато
, Але ти твій шлях до кінця йти: для відпочинку і стояти в твої багато в кінці часів. Даніель
12:13
Щоб "відпочити" Габріеля способом розповісти Даніель, що він помре і що він будуть
Відроджені тоді "стояти в твої багато наприкінці днів", яка є посиланням на другому приході Ісуса,
і я вважати, що Данила багато з тих боги діти разом з Авраама, Ісака, Яків та Мойсей, які будуть
Відроджені вічне життя.
Данила мета як пророком Бога було чути слова Божого і запишіть їх для нас кінця днів, щоб мати
і зрозуміти. Що Даніель не розуміє, має справу з невдалої озирнутися на давньої історії, як ми можемо
зробити, щоб знати і, отже, зрозуміти, що Бог говорить нам.
Як я показав, я дав логічних а сильні розуміння цих пророцтв, і що всі вони від книзі Даниїла
прийти до минуле, тому я повинен вірити, що ми зараз в кінці днів. Чи готові ви до Ісуса, щоб
повернутися? Ви можете по-справжньому визначити себе як Святого Бога?

