
Aнтихрист је већ у Израелу 
 

Помаже Бог драга браћо, 

Нешто се озбиљно збива у Израелу. Познати јеврејски верски сајт Breaking Israel News 

(breakingisraelnews.com) објавио је 22. јануара ове године невероватну вест (овде:)             

да ће се њихов "месија" за кога ми знамо да је у ствари антихрист, објавити целом 

свету пре страначких избора који треба да се одрже 9. априла у Израелу.                                 

Превео сам тај текст са њиховог сајта сматрајући да је од велике важности                              

да се православни народ информише о необичним збивањима у овој земљи                

(превод текста следи у наставку...). 

+ + + 

Познати јеврејски верски сајт Breaking Israel News (breakingisraelnews.com) објавио је 

22. jануара ове године невероватну вест да ће се њихов „месија“ за кога ми знамо              

да је у ствари антихрист, објавити целом свету пре страначких избора који треба да се 

одрже 9. априла у Израелу. Превели смо тај текст са њиховог сајта сматрајући да је од 

велике важности да се православни народ информише о необичним збивањима у овој 

земљи. Нека Господ Исус Христос буде са нама и у нама. Следи превод те вести: 

+ + + 

Месијански процес који је започео израелским бомбардовањем у Сирији,                 

завршиће се изборима у Израелу 

   „Јер Господ не чини ништа не откривши тајне своје слугама својим пророцима.“ 

(Амос 3, 7) 

Рабин Шаим Каниевски, један од најистакнутијих рабина данашњице, дао је шокантну 

изјаву тврдећи да ће се месија појавити пре надолазећих Израелских избора. 

Неколико рабина је приметило како објаве и знаци указују да је процес који води                 

до месије већ започео... За оне који имају очи да их виде. 

Рабин Јекутиел Фиш, стручњак за кабалу (јеврејски мистицизам), одржао је                        

ове недеље предавање у коме је расправљао о томе како је месија присутан.                               

Рабин Фиш је цитирао рабина Шаима Каниевског, једног од најистакнутијих                        

Хареди (ултра-ортодоксни јудаизам) рабина данашњице, који задњих                         

неколико година прориче долазак месије. 

„Писано је да ће у данима пред долазак Месије, садиким (tzaddikim – праведници, 

праведни људи) најављивати његов долазак, али ће се неки људи који нису спремни 

за његов долазак, подсмејавати праведнима и ученима,“ рекао је рабин Фиш, 

упозоравајући да је забрањено исмејавати праведнике. 

https://www.breakingisraelnews.com/120689/airstrike-syria-israeli-elections/


 

Рабин Шаим Каниевски 

Фиш је нагласио да је Каниевски и те како подобан за прорицање доласка месије.              

Не само да је рабин Каниевски један од најученијих и најправеднијих Јевреја 

данашњице, него постоји и још један показатељ његове повезаности са месијом.             

Пуно име рабина Каниевског је Shmaryahu Yosef Chaim ben (син од) Miriam.                  

Рабин Фиш је приметио да прва слова сваког од ових хебрејских имена                           

рабина Каниевког могу бити поређана у реч „Moshiach“ (Месија). 

Рабин Фиш је навео причу која се тренутно шири у Хареди круговима у Израелу.                

Пре неколико недеља, један млади студент Торе који живи изван Израела,                    

био је смештен за време Шабата у кући једног следбеника рабина Каниевског.                           

Младић је посетио Каниевског током Шабата. Упитао је рабина да ли може да се 

пријави за Израелско држављанство ради тога да би гласао за Хареди странку на 

Израелским изборима који се одржавају 9. Априла. 

„Нема потребе,“ одговорио је рабин Каниевски.                                                                          

„Месија ће већ бити овде, пре избора.“ 

Младић није био сигуран да ли је добро чуо рабина па је након изласка из куће 

замолио  Каниевскијевог унука, поштованог рабина, да му потврди тај одговор.                   

Унук је ушао у рабинову собу и поново упитао:                                                                        

„Треба ли младић да се пријави за држављанство пре избора?“ 

Рабин Каниевски је одговорио:                                                                                                                  

„Већ сам му рекао да нема потребе. Месија ће бити овде пре избора.“ 

Рабин Фиш је нагласио потребу рабина Каниевског да даје такве изјаве. 

„Људи морају да предузму практичне кораке како би се припремили за месију                       

а не само да говоре о томе.  



Рабин Каниевски позива све религиозне јевреје да буду заједно, да покажу јединство 

не само у вези Израелских избора или националних интереса.                                                        

Наш главни циљ као народа је да доведемо месију и морамо бити уједињени;                 

да заиста волимо једни друге како би смо то урадили.“ 

Рабин Пинхас Винстон, стручњак за јеврејске списе који се односе на месију, наравно, 

избегава пророштва о месијином доласку која су базирана на прецизном датуму, али 

примећује да таква изјава од стране ученог и праведног јевреја рабина Каниевског 

мора да се посматра на другачији начин. 

„Требате знати да јевреји који живе у ишчекивању месије прихватају за озбиљно та 

предвиђања,“ каже рабин Винстон. „Људи који нису добро припремљени да то виде, 

не могу то да виде. Неће то видети чак ни када се то догађа пред њиховим очима.“ 

Винстон запажа да је пример те способности да се види спасење представљен у причи 

о изласку из Египта (Егзодус, Излазак – Стари Завет, - прим. прев.) 

„Мојсије је живео 79 година и када им се показао ко је заправо он,                                     

било је изненађено пуно људи, и Јевреја и Египћана.“ 

Винстон примећује да многи људи не могу видети почетак појављивња месије који се 

сада дешава зато што су их учили да се спасење никада неће догодити. 

„Модерна држава Израел је други повратак јевреја у Израел,“ каже рабин Винстон. 

„Већ су постојала два јеврејска храма у Јерусалиму. Људи који нису научени или који 

не живе у месијанском контексту, немају везе са овим стварима, тако да они то                      

не виде као могуће чак и кад се то дешава.“ 

Рабин Винстон је приказао овај концепт кроз савремену историју. 

„Холокауст се никад раније није догодио, док се није десио,“ рекао је рабин Винстон. 

„Зато су јевреји били изненађени због тога чак и после више година од његовог 

почетка. Данас, људи уче о холокаусту као да се он никад више неће догодити, тако да 

и кад се деси пуцњава у синагоги у Питсбургу или избор отворено анти-семитских 

политичара, они инсистирају да се то не може догодити поново.“ 

„Бог може директно да вам се обрати и каже да је месија управо пред вашим 

очима, али ако одбијате да слушате, нећете га видети,“ објаснио је Винстон. 

Рабин Фиш се слаже, наглашавајући да се пророчка предвиђања могу остварити иако 

пролазе непримећена. Пре осам дана, рабин Фиш је претсказао да лунарна еклипса 

„крвавог месеца“ која је прешла преко Сједињених Америчких Држава у недељу, 

може бити озбиљан знак, чак и више од тога јер се поклапа са јеврејским празником 

Ту Бшеват (Tu B’Shevat). 

У ствари, ваздушни напад израелске авијације против иранских војних циљева                    

у јужној Сирији који се догодио у недељу води до интензивирања сукоба.  



Ирански генерал је објавио да су његове снаге спремне да „униште Израел“                            

а израелски министар одбране је указао на ситуацију ка на „отворени сукоб“                           

са Ираном. 

„Тачно је да рабин Каниевски већ неколико година говори да је месија присутан,               

али то у ствари није дуго времена кад се то односи на месију,“ рекао је рабин Фиш. 

„Сваки пут рабин Каниевски говори другачијим речима, описујући различите аспекте 

процеса (доласка), додао је он. 

„Месија је већ активан у свету али нису сви вољни да то виде,“ рекао је Фиш.                  

„Неки људи немају воље да то виде без обзира какав доказ им је представљен.                 

Ако се сукоб у Сирији развије, постаће јасно да ће процес откривања месије 

започети на (празник) Ту Бшеват (Tu B’Shevat – празник Сеница, јевреји га славе                    

као успомену на свој излазак из Египта, прим. прев). 

Рабин Фиш је нагласио да су предстојећи израелски избори резултат политичке 

поделе која се може показати као непомирљива. 

„То може бити крај Израелске владе какву сада познајемо,“ рекао је Фиш.                      

Сукоб је у вези нацрта закона. Врховни суд им је дао три месеца да реше тај проблем. 

После тога, нико не зна  шта ће се дешавати.“ 

„Једино решење је уједињење,“ тврди он. „Не спољашње уједињење због 

политичких разлога, већ искрено и дубоко јединство јеврејског народа.                            

Задњи пут кад смо стајали заједно као народ је било у данима Храма. Ако нас ова 

(политичка) криза или војна криза састави заједно, резултат би могао бити месија.“   

(„У данима Храма“ - изградња другог храма је започела 535. п.н.е, а коначно је 

довршен 516. п.н.е., па је Храм био посвећен 515. п. н. е. – прим.прев.) 

Изјаву рабина Каниевског је такође разматрио рабин Матитјаху Глазерсон, стручњак 

за кодове Торе у свом недавном видео обраћању. Користећи компјутерски програм 

који тражи једнако удаљене секвенце слова у Библији, рабин Глазерсон је тражио 

одговарајуће изразе повезане са изјавом Каниевског.                                                                             

Он је приметио да се фраза “ משיח יבוא ” („месија ће доћи“) појављује једном у књизи 

Левита 23 у околини слова “ תשעט” означавајући садашњу хебрејску годину, 5779. 

 

Рабин Матитјаху Глазерсон 



Рабин је такође приметио да је у табели била укључена и реч “מפורים” (од Пурима). 

Празник Пурим ове године пада 21. марта, три и по недеље пре Израелских избора. 

Такође, у табели су биле и речи “ תשובה” (покајање) и "  אמונה“ (вера). 

„Шуфа (Тshuva – покајање, обраћење – прим.прев) и вера су ствари које ће довести 

месију,“ рекао је рабин Глазерсон. „Чак и у временима која су погодна за долазак 

месије, без шуфе не може бити месије. А вера је оно што води Израел до избављења.“ 

................................................................ 

Изворни текст овог чланка се налази на сајту: 

https://www.breakingisraelnews.com/120689/airstrike-syria-israeli-elections/ 

Превод са енглеског: Вељко С. 

Aнтихрист је већ у Израелу???  

15.2.2020. познати јеврејски рабин је рекао важне информације. 

Месија(антихрист за хришћане) је већ у Израелу и само изабрани могу са њим говорити. 

Breaking Israel News је пренео ту информацију преведно на енглески! 

https://www.breakingisraelnews.com/14... 

https://youtu.be/1xsyoZ7xrWU   

интервју на радио 2000 - на јеврејском језику. 

Рабин је изјавио - 

a) Тренутно смо усред рата Гога и Магога, али за сада се одвија углавном на 

духовном плану. Ипак, сада је дошло време физичког рата, и све војне операције 

претходних година у поређењу с овим ратом биће као фини спреј пре поплаве. 

б) Биће такође рата са Ираном, али Израел неће бити директно укључен у њега. 

Највјероватније ће рат почети наредних дана, јер ће избори у Израелу бити 

поништени због рата. 

ц) Природне катастрофе ће се наставити широм света, на основу којих ће 

коронавирус бесати, од кога ће неправедни људи и народи највише патити. 

д) Међутим, приближава се још једна катастрофа, што се требало догодити                           

у атмосфери. 

Сви планови Антихриста и његових слугу могу се остварити само ако Господ то дозволи, 

досада је било много планова али су многи пропали па тако и овај. Сви православни 

требају само да живе православним начином живота са вером у Господа                                       
(да одлазе редовно бар недељом у храм, да посте средом и петком и све велике постове,                      

да се исповедају и причешћују) уздајмо се у Господа јер Господ даје последњу реч!!! 

                                                               Амин Боже дај 



☦☦☦ 

https://youtu.be/VzQhvVQ9SDw 

Монах Стефан Каруљски – књига - КРАЈ СВЕТА (долазак антихриста, знаци последњих 

времена) 

☦☦☦ 

https://youtu.be/Hw_D5ukaoso 

Биљана Ђоровић - ХИБРИДНИ РАТ (КОРОНА ВИРУС) 

☦☦☦ 

https://youtu.be/YPER6On-oEk 

Грчки монах Јосиф - драматично пророчанство о почетку трећег светског рата,                      

руси улазе у Турску 

☦☦☦ 

https://youtu.be/ZPihqDvN6Ek 

ПРОРОЧАНСТВО ОЦА АМВРОСИЈА -  свршетак света трајаће кратко! Чувајте се јер сатана 

прави замке! Молите се непрестано и упорно јер без молитве смо пропали!!! 

☦☦☦ 

https://youtu.be/KPoE3-IW9sE 

УЉЕ ИЗ КАНДИЛА СВЕТОГ НЕКТАРИЈА ЕГИНСКОГ ЧИНИ ЧУДА 

Извор - Старац Петар Денковачки 

☦☦☦ 

Отац Јоил - нови председник Уједињених нација биће Антихрист Топ-рабин Израела -

месија је у Јерусалиму 

https://www.youtube.com/watch?v=2mbQFg3jF7o 


