ExplicaĠia scurtă a versetelor din Daniel 11:40 – 12:1
Seminar de profeĠie - 2004/2005 cu Jeff Pippenger

40. La vremea sfârúitului,
împăratul de la miază-zi
se va împunge cu el.
ùi împăratul de la miază-noapte
se va năpusti
ca o furtună peste el,
cu cară úi călăreĠi,
úi cu multe corăbii;
va înainta asupra Ġărilor lui,
se va revărsa ca un râu
úi le va înneca.
41. Va intra úi în Ġara cea minunată,

úi zeci de mii vor cădea.
Dar Edomul, Moabul,
úi fruntaúii copiilor lui Amon
vor scăpa din mâna lui.
42. Îúi va întinde mâna peste felurite Ġări,
úi nici Ġara Egiptului nu va scăpa.
43. Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur úi de
argint, úi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului.

Libienii úi Etiopienii
vor veni în alai după el.

În anul 1798 FranĠa ateistă, mai târziu communismul
(începînd din 1917) l-au luat prizonier pe papă, au avut
victorie asupra statelor catolice
Babilon, Roma sau catolicismul, sunt duúmani cu
comunismul ateist, care devine noul rege de sud
va mătura, cu o putere de necrezut, nemaipomenit pe regele sudului

cu forĠă militară (are papalitatea armată? alianĠă cu SUA ...)
úi cu putere economică (a cui economie a stat în spatele
distrugerii comunismului? alianĠă cu SUA ...)
Ġările, care sunt (au fost) sub jugul comunismului
va trece peste aceste Ġări úi le va înneca úi le va spăla, va intra în
ele úi le va călca în picioare. Comunismul a căzut în anul 1989

SUA va fi subjugată în sens spiritual, symbolic
(când? La legea duminicală)
mulĠi vor accepta legea duminicală naĠională (toate celelate Ġări
ale lumii vor urma exemplul Statelor Unite)
au să-i scape din mână, vor aluneca din mâna lui,
de sub controlul ei (este vorba de regele nordului – paplitatea)
sunt cei care vor asculta cei dintâi de strigătul „părăsiĠi babilonul
úi ieúiĠi din el“. Ei sunt primele roade a acestui strigăt

îúi va lărgi controlul asupra... (tuturor Ġărilor úi naĠiunilor ...)
toĠi se vor supune dorinĠelor cererilor Romei úi tot restul
lumii (Egiptul = toate Ġările ...), prin ONU - nu este scăpare
Va lua controlul asupra lumii întregi
controlul economic asupra lumii, adică naĠiunile ONU-lui.

Lumea care este împărĠită în două clase,
atât Ġările din lumea a treia cât úi Ġările cele bogate
au să meargă, să-l urmeze în război …

44. Dar niúte zvonuri,
venite de la răsărit
úi de la miază-noapte,
îl vor înspăimânta,
úi atunci va porni cu o mare mânie,
ca să prăpădească
úi să nimicească cu desăvârúire pe mulĠi.

Evangelia despre dreptatea Lui Hristos
a 3-a solie îngerească, marea strigare
locul de unde vine (unde trăieúte, locuieúte) ISUS
îi vor face (papalităĠii) frică, de aceea ea se va ridica ca să
înlăture pe cei ce nu o acceptă.
face decretul de moarte pentru copii Lui DUMNEZEU

45. Îúi va întinde corturile palatului său

Papalitatea îúi va pune cortul de luptă, tronul lui satanic

între mare
úi muntele cel slăvit úi sfânt.

pe Sabatarieni vrea să-i omoare pe toĠi (nu se va întâmpla …)
între oamenii (lumea) pământului (cei care nu sunt pe muntele
DOMNULUI)
ùi poporul Lui DUMNEZEU, comunitatea, Jerusalemul. Papalitatea se va ridica ca barieră împotriva mesajului din marea strigare

Apoi îúi va ajunge sfârúitul,

căderea definitivă a împăratului de miazănoapte
- Papalitatea

úi nimeni nu-i va fi în ajutor.

nu un om, ci DUMNEZEU îl va înlătura (va cădea “Babilonul”)

12,1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail,

Hristos se ridică ca luptător úi părăseúte Sfânta Sfintelor din cer
ISUS Salvatorul, Apărătorul – copiilor Lui DUMNEZEU,
a rămăúiĠei

ocrotitorul copiilor poporului tău;
căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare,
cum n-a mai fost
de când sunt neamurile
úi până la vremea aceasta.
Dar în vremea aceea,
poporul tău va fi mântuit,
úi anume oricine va fi găsit scris în carte.
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judecăĠile Lui DUMNEZEU vor cădea fără cruĠare peste
cei necredincioúi úi ei vor primi cele mai mari pedepse
cum n-au mai fost niciodată pe lumea aceasta,
mânia Lui DUMNEZEU, reprezentată ca úi o lucrare străină
aúa sunt descrise úi în alte locuri din Biblie timpuri de strâmtorare

nu vor mai fi martiri după terminarea timpului de har
Hristos va putea mântui sfinĠii perfecĠi
toĠi cei care sunt trecuĠi în cartea vieĠii a Mielului
Hristos vine, suntem mântuĠi (scăpaĠi),
Amin!
www.1843-chart.com

