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40. De a vég idején összet z vele a déli 
király, 

1798-ban az ateista Franciaország, kés bb pedig (1917-t l) a 
kommunizmus foglyul ejtette a pápát - gy zelem a katolikus 
országok felett. 

és mint a forgószél, 
úgy megy reá az északi király 
szekerekkel, 
lovasokkal és sok hajóval, 
és betör az országokba, 
elözönli és végigjárja azokat. 

A próféciabeli Babilon (Róma, a katolicizmus) az ateista 
kommunizmus ellensége. Ez utóbbi lesz az új déli király, akit a 
pápaság (az éjszaki király) elképzelhetetlen er vel fog 
elseperni. Katonai (mivel a pápaságnak nincs saját hadserege, 
szövetségre lép az Amerikai Egyesült Államokkal) és gazdasági 
er  (milyen gazdasági hatalom állt a kommunizmus 
megdöntése mögött? Szövetség az AEÁ-kal ...). A pápaság 
belép a kommunizmus hatása alatt álló országba és elözönli és 
végigjárja azokat. A kommunizmus 1989-ben megbukott. 

41. És bemegy a dics  földre, Az AEÁ lelki értelemben és jelképesen alá lesz rendelve 
(mikor? A vasárnap-törvénykor). 

és sokan elesnek; Sokan elfogadják az országos vasárnap-törvényt (hamarosan a 
világ minden országa az AEÁ példáját követi). 

de ezek megszabadulnak az  kezéb l:
Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-
java.

Megszabadulnak az északi király (pápaság) fennhatósága alól, 
kicsúsznak a kezéb l. Ezek azok, akik els kként hallgatnak 
majd a hangos kiáltásra: „fussatok ki Babilonból”. k képezik e 
kiáltás els  gyümölcseit. 

42. És kezeit az országokra veti, és 
Egyiptom földe meg nem menekedhetik. 

Uralmát kiterjeszti a föld minden országára és nemzetére, az 
ENSZ által mindenki (Egyiptom = az összes ország) meghajol 
Róma követelménye el tt - nincs menekvés. 

43. És ura lesz Egyiptom arany- és 
ezüst-kincseinek és minden drágalátos 
javainak;

Uralkodni fog az egész világ felett, a világ gazdasága felett, az 
ENSZ nemzetei felett. 

libiabeliek és szerecsenek is A világot két csoportra osztották: az elszegényedett országok 
és a gazdag országok csoportjára. 

lesznek az  kíséretében. Követni fogják (a pápaságot) a háborúba... 

44. De megriasztják t Ijeszt  hírek érik a pápaságot, 
napkeletr l a 3. angyali üzenet, a hangos kiáltás 

és északról Jézus lakhelye, gyakran úgy van ábrázolva, mint Aki ebb l az 
irányból érkezik 

való hírek, a Jézus Krisztus igazságáról való evangélium 
és kivonul nagy haraggal, hogy félre állítsa azokat, akik nem hódolnak meg el tte
hogy elveszessen kiadatja a halálos rendeletet Isten gyermekei ellen 

és megöljön sokakat. 
szívesen kiirtana minden szombatünnepl t (de ez nem fog 
megtörténni)

45. És felvonja az  sátor-palotáját a pápaság fel fogja állítani a harci sátrát, sátáni trónját 
a tengerek a földön el  emberek (a világ - akik nincsenek Isten hegyén) 

és a dics  szent hegy között; és Isten népe (az egyház, Jeruzsálem) közé. A pápaság 
akadályként emelkedik fel, hogy a hangos kiáltás útját állja. 

és végére jut, az északi király (a pápaság) végleges bukása 
és senki sem segít rajta. nem ember, hanem Isten gy zi le (“Babilon” leomlik) 

12:1 És abban az id ben felkél Mihály, a 
nagy fejedelem, 

Krisztus harcosként áll fel, és elhagyja a mennyei Szentek 
Szentélyét.

a ki a te néped fiaiért áll, Jézus Isten gyermekeinek, a maradéknak Szószólója, 
Védelmez je

mert nyomorúságos id  lesz, a milyen 
nem volt attól fogva, hogy nép kezdett 
lenni, mindez ideig. 

Isten ítéletei kíméletlenül zúdulnak a hitetlenekre, és a valaha is 
létez  legnagyobb büntetést kell elviselniük. Isten haragjának 
idejét a Biblia más helyen is megemlíti, szorongattatás 
idejeként ír róla. 

És abban az id ben
megszabadul a te néped; 

A kegyelemid  lejártától több mártírhalál nem lesz. 
Krisztus megszabadítja szentjeit, 

a ki csak beírva találtatik a könyvben. mindazokat, akik be vannak írva az életnek könyvébe, amely a 
Bárányé. Jézus jön - megszabadultunk! Ámen!


