الدرس 17
الوقت خط النبوءات
الفرصة األخيرة 70 ،سنة إلسرائيل
آيات عدة األولى من الفصل  9من دانييل االستغفار هللا خطايا األمة من إسرائيل ،وطلب منه أن يعطي هللا الناس له فرصة أكثر واحدة،
فضال عن أن أذكر هللا وعدة ليحقق للشعب مرة أخرى إلى القدس بعد السبعين عاما ً كما وعدت في "كتاب إرميا" .أجد صالة دانيال هلل تتحرك،
والمهم أن السبب لماذا فقدت أطفال إسرائيل على العهد مع هللا ،ولماذا سمح هللا تدمر األولى والثانية المعابد .لهذا السبب بتضمين دانيلز الصالة في
هذه الدروس.

كتاب إرميا
في السنة األولى من داريوس ابن احشويروش ،من بذور الميديين ،والذي قدم الملك على مملكة الكلدانيين؛ في السنة األولى من حكمه
دانيال فهمت من الكتب عدد السنين ،إثبات ًا لما تقدم جاءت كلمة الرب إلى إرميا النبي أنه سيكون إنجاز سبعين عام ًا في خراب القدس .دانيال 2-9:1
ومن الواضح أن دانيال كان الوصول إلى كتابات إرميا ،والمستخلصة من تحذيرات هللا المؤدية إلى تدمير المعبد ومدينة القدس ،وأن هللا
سوف صب غضبه لمدة  70عاما ً ضد أبناء يعقوب.

دانيال يفهم اإلمبراطورية البابلية
وتكون هذه األرض كله الخراب ،واستغراب؛ وتشكل هذه األمم ملك بابل سبعين سنة .نسلهم إرميا

العبارة" ،وهذه األمم "،يشير ليس فقط إلى دولة إسرائيل ،ولكن أيضا لجميع األمم التي كانت في تلك المنطقة بما فيها مصر.

 70سنة ،ال أيام
يجب أن تفهم أن فقط في "نهاية الوقت نبوءة" عندما مذكور في يوم ،أو عبارة أن يصور فترة زمنية تقاس باأليام ،يحدث التطبيق يوم
واحد لمدة سنة واحدة  .في هذه اآلية الكريمة ،وإشارة إلى نبوءة إرميا ،هللا يستخدم عبارة سبعين عاما؛ وهي نبوءة المتعلقة بالفترة التي يجب
معرفة أن دولة إسرائيل ،هللا غضب و ليس "نهاية وقت نبوة ".ومن ثم حرفية سبعين عاماً ،ال نبوية .كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه النبوءة 70
سنة يأتي قبل يوم واحد معنى عام واحد كما ثبت في "كتاب حزقيال" ،التي تقدم الدعم أيضا إلى حقيقة أن هذا ليس رهنا بحساب سنة واحدة يوم
واحد.

دانيال يصلي هلل
وأنا وضعت وجهي هللا الرب ،إلى السعي بالصالة والدعاء ،مع الصيام ،ومسوحا ورماد :وص ّليت منعزلة الرب إلهي ،وقدمت لي
اعتراف ،وقال" ،يا رب ،وهللا العظيم والمروعة ،الحفاظ على العهد والرحمة لهم أن الحب له ،ولهم أن تبقى وصاياه؛" دانيال 4-9:3

رحمه لهم أن الحب له
دانيال حتى يعلم أن العبادة الصحيحة هلل يتطلب االحتفاظ بالوصايا العشر ،وأنه ألمر مخز بالنسبة لي أن أولئك الذين يطلقون على أنفسهم
المسيحية اليوم يميلون إلى االعتقاد كذب الشيطان ،واستيفاء الوصايا العشر إلى حد جعلها عفا عليها الزمن قبل المسيح عندما قال أنه كان مسمر
على الصليب ،الذي بالطبع كذب .شخصيا أرى أن الشيطان "يكمن أعظم" ،ألنه ال يوجد شيء في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم ألنه ،ومع ذلك
يقبل العالم بأسره هذه الكذبة كحقيقة هللا .حتى الشيطان نجحت في خداع الرجل.

عليها أن تبقى وصاياه
هذه اآلية ثم مثال آخر حيث يخبرنا هللا بالحب له ،ثم يعطينا تعريف كيفية إظهار هذا الحب ،وأن تبقى وصاياه .

وقد أخطأ إسرائيل
ونحن قد أخطأ ،وارتكبوا ظلم ،وقد فعلت شريرة ،وقد ثاروا ،بل بالخروج من تعاليم خاصتك وخاصتك األحكام :دانيال 9:5

ونحن قد أخطأ ،وارتكبوا من الظلم ،هو قبول دانيال الثام "شعب إسرائيل" ،والذي أخذ على عاتقه الصالة إلى هللا ،ويسأل هللا أن يغفر له
الناس.

قبل المغادرون من تعاليم خاصتك وخاصتك األحكام
كلمة "مبدأ" يعرف بأنه :التعاليم ،تعليمات ،أو قوانين .كلمة "المبادئ" كما يعرف بأنه :قاعدة ،وتعليمه ،أو مبدأ أن أدلة اإلجراءات
لشخص ما ،ال سيما واحدة التي توجه السلوك األخالقي ،وطبعا طريقة أخرى للقول" ،وصايا هللا العشر".
كلمة "الحكم" يعرف بأنه :األحكام ،والحكم ،والمراسيم-
أن ما تقوله دانيال ،أنه يتفهم لماذا هللا معاقبة األمة من إسرائيل ،ألن الناس قد توقفت عن حفظ "قوانين اآللهة" ،الوصايا العشر .ال لك
القارئ ترى أن من الصحيح أن إذا هللا سيتم معاقبة شعبة المختار ،أبناء يعقوب ،لعدم إبقاء وصاياه ،الذي قال أنه سيكون أيضا معاقبة الوثنيين الذين
يطلقون على أنفسهم المسيحية لكنها تفشل في إبقاء تلك الوصايا نفس؟ لمسيحية للتفكير نفسه أعاله "وصايا هللا" قصيرة من البالهة ،تم إنشاؤها
بواسطة أكاذيب الشيطان.

تجاهل أنبياء هللا
وال نحن هيركينيد منعزلة خاصتك خدم األنبياء ،الذي تكلم باسم الخطوط الجوية التركية لدينا الملوك واألمراء لدينا ،وآبائنا ،وإلى جميع
شعوب األرض .دانيال 9:6

يا رب ،بر بيلونجيث منعزلة إليك ،ولكن منعزلة لنا الخلط بين الوجوه ،وفي هذا اليوم؛ لرجال يهوذا ،وسكان القدس ،ومنعزلة كل
إسرائيل ،التي القرب ،والتي بعيدة ،عبر جميع البلدان إلى أين أنت يمتلك مدفوعة لهم ،بسبب التعدي على الممتلكات التي كانت قد تعدت ضد إليك.
دانيال 9:7

مرة أخرى ،دانيال يدل على االعتراف بأن الشعب ،تعدت أو فشل للحفاظ على هللا القوانين والوصايا العشر ،وأنه من أجل هذا السبب أن
هللا هو المعاقبة عليها.

خطايا األمة
يا رب لنا بيلونجيث الخلط بين الوجه ،لدينا الملوك األمراء لدينا ،وأن آباءنا ،نظر ًا ألننا قد أخطأ ضد إليك .للرب الهنا تنتمي رحمه
والغفران الذي ،على الرغم من أننا قد تمردوا عليه؛ ال يكون نحن أطاع صوت الرب الهنا ،السير في القوانين له ،الذي قال أنه وضع أمامنا خالل
خدامه األنبياء .دانيال 10-9:8

يمسك هذا؟ دانيال يقول لنا أنه بسبب خطايا األمة من إسرائيل بأن هللا بسبب دولة إسرائيل تدمير .هل تعرف ما يشكل خطيئة؟
ويعتبر موسى نبي هللا ،وهو منه أن تعيين هللا أمام أطفال إسرائيل له قوانين ،وطريق األنبياء أخرى أعطى هللا تحذير أن لو أنهم لم يعودوا
إلى طاعة قوانين اآللهة ،أنها سوف تفقد بها العهد مع هللا.
إذا كان لديك أية شكوك قبل ما يشكل خطيئة ،هذه اآلية ينبغي أن يكون واضحا أن .عند المتمردين أو في العصيان إلى "كلمة هللا" ،ثم
قمت بالخطيئة .إذا كنت تحتفظ بأول يوم السبت ،بدالً من اليوم السابع يوم السبت ،كما يبين هللا في "الوصية الرابعة" ،ثم في التمرد والعصيان إلى
"كلمة هللا" ،وهي في الخطيئة.

إسرائيل جميع تجاوزه
نعم ،كل إسرائيل قد تجاوزه القانون خاصتك ،حتى قبل المغادرة ،قد ال طاعة خاصتك صوت؛ ولذلك يسكب اللعنة علينا ،والقسم التي يتم
كتابتها في قانون موسى عبد هللا ،نظر ًا ألننا قد أخطأ ضده .دانيال 09:11

شاهد ضد إسرائيل
هذا القسم الذي دانيال هو إشارة إلى من قوانين موسى ،وله عالقة بتحذير هللا وموسى أعطى لشعب إسرائيل كما كانوا بعبور نهر األردن
ودخول أرض الميعاد .يمكنك قراءة هذا التحذير في:

عندما أنت سوف أنجب األطفال ،واألطفال ،ويي ،ظلت فترة طويلة في األرض ،ويقوم الفاسدة أنفسكم ،وجعل الصورة المتجمدة أو الشبه
من أي شيء ،وفعل الشر في عيني الرب خاصتك هللا ،إلى إثارة له للغضب :سفر التثنية 04:25

أعطى الكلمة للسماء واألرض ليشهدوا ضدك هذا اليوم أنتم يهلك قريبا تماما خارج األراضي ويرانتو يي الذهاب عبر األردن امتالكها؛
أنتم ال يجوز إطالة أيامك عليه ،ولكن يجوز أن تدمر تماما .سفر التثنية 04:26

إذا كنت ترغب في مواصلة قراءة هذا التحذير ،فإنه سوف تساعدك على فهم لماذا هللا هو توفير هذه نبوءات دانيال ،فضال عن إرميا
وحزقيال .هللا توقعت أن أطفال إسرائيل سوف يتعثر في إيمانهم وعلى الطاعة هلل القوانين منذ مئات السنين وفي وقت سابق ،حتى قبل دخولهم
أرض الميعاد وأقاموا "دولة إسرائيل" أصالً.

نبوءة تتحقق
وقد خلت وأكد كلماته ،الذي قال أنه كلم ضد الواليات المتحدة ،ولدينا قضاة الحكم لنا ،من خالل جلب علينا شر عظيم :لتحت السماء كلها
قد خلت لم يجر كما خلت أنجز بناء القدس .دانيال 09:12

يؤكد دانيال في هذه اآلية أنه يدرك أن تحذيرات هللا وموسى كان على أسس سليمة ألطفال إسرائيل فعلت قوال يسقط من نعمة هللا ،وكسر
وصاياه ،وفقدوا إيمانهم وفي قيامها بذلك ،جلبت عقاب هللا عليها كما قد تنبأ هللا أنه.

أبانا في السماء
كما هو مكتوب في قانون موسى ،كل هذا الشر هو يأتي علينا :بعد المقدمة ونحن ليس لدينا الصالة أمام الرب الهنا ،وأن كنا قد انتقل من
ظلمنا ،وفهم خاصتك الحقيقة .دانيال 09:13

كما يفعل آباؤنا توبيخ اللحم وإعطاء العقوبة عندما نحن العصاة ،حتى أيضا أبانا في السماء تأديب ومعاقبة نحن العصاة على كلمته وله
القانون .الجنس البشري هو "الطفل هللا" ،تماما كما كنت كوالد معاقبة طفلك عندما قال أنه أو أنها يكسر القواعد الخاصة بك ،لذلك جداً وقد يعاقب
هللا أوالده لكسر قواعد له.

هو هللا الصالحين
ولذلك قد خلت الرب شاهد على الشر ،وأنها جلبت علينا :للرب الهنا مستقيم في جميع أعماله التي دويث أنه :ألننا أطاع ليس له صوت.
دانيال 09:14

دانيال في هذه اآلية ،هو االتفاق مع هللا أن معاملته للقدس ودولة إسرائيل ،لم تكن عادلة فقط وليس ،وكان يمكن تجنبها إذا كان الناس
ببساطة عقدت إيمانهم ،وظلت تحافظ على وصايا هللا .يظهر دانيال أن يقبل أن هو هللا سبحانه وتعالى ،ويجب إعطاء هذا الرجل الطاعة له.

تأخذ

مالحظة :في "وقت دانيال" ،شعب دولة إسرائيل على وشك أن تفقد بها العهد مع هللا .لماذا ،ألنها توقفت عن حفظ قوانين هللا،

وهي الوصايا العشر .إذا كان هللا أن يتخذ له العهد بعيداً عن شعبة المختار ،لعدم حفظ وصاياه ،ثم لماذا هل تظن أن إظهار هللا صالح على أولئك

الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية ،عندما ال تبقى وصاياه ،كل عشرة منهم؟ هل تعتقد أنك إلى حد ما أكثر أهمية هلل ثم له الشعب المختار؟ عبادة
هللا ،يجب القيام بذلك كأوامر أنه( ،من له المتعة ليس لك) ،أو عبادة له ال على اإلطالق.
عدم حفظ وصاياه العشر ،يضعك معارضة إرادة اآللهة ،ولذلك أي العبادة ،التي ال تشمل حفظ وصاياه ،وليس عبادة هللا الخلق ،ولكن
عبادة هللا كاذبة ،الذين قد كذب وخدع لك إلى االعتقاد بأن الوصايا العشر لم تعد جزءا ضروريا من عبادة اإلله الحقيقي.

نداء من أجل الرحمة
واآلن ،أيها الرب الهنا ،الذي يمتلك أخرجت خاصتك الشعب المنصوص عليها من أرض مصر مع جهة األقوياء ،ويمتلك حصلت إليك
شهرة ،وفي هذا اليوم؛ ونحن قد أخطأت ،لقد فعلنا شريرة .يا رب ،وفقا لكل بر خاصتك ،وأنا يوفقنا إليك ،اسمحوا ملكك الغضب والغضب خاصتك
تتحول بعيد ًا عن مدينة خاصتك خاصتك الجبال المقدسة ،القدس :ألن لذنوبنا ،وظلم آباءنا ،تصبح القدس وخاصتك الناس الشبهات للجميع أن تكون
عنا .اآلن يا الهنا ،تسمع الصالة خادم خاصتك ،والدعاء له ،ولذلك ،يسبب خاصتك الوجه يلمع عند خاصتك ملجأ مهجور ،ألجل الرب .يا إلهي،
انحدر ملكك اإلذن ،واالستماع؛ فتح عيون ملكك ،وعقد لنا خراب ،والمدينة وهو ما يسمى باسم الخطوط الجوية التركية :ألننا ال تطرح لنا أدعية
قبل إليك لبر لدينا ،ولكن خاصتك رحمه كبيرة .دانيال 18-09:15

دانيال يبين لنا أن أنه يدرك أن شعب إسرائيل ال يستحق أي تفضل هللا بسبب بر بهم ،ألنهم ال شيء؛ أنه من دون هللا أنه ينبغي أن تمتد
رحمته ألن هللا الرحمن الرحيم ،حتى للمذنبين التوبة آثامهم.

ودعا باسم الخطوط الجوية التركية
يا رب نسمع؛ يا رب يغفر؛ يا رب يستجيب والقيام به؛ تأجيل ألجل الخاصة ملكك ،ال ،يا إلهي :لمدينة خاصتك وخاصتك الناس تسمى
باسم خاصتك .دانيال 09:19

أنا ال أعرف عنك ،ولكن يمكن رؤية دانيال ،على ركبتيه ،التباكي خطايا آبائه ،وتناشد هللا أن يغفر لهم ،ليس ألجلكم بهم ولكن ألجل هللا
نفسه.

مدينة خاصتك وخاصتك الناس
ثم ما هو باسم هللا إذا كان الشعب والمدينة تسمى باسم هللا؟ يطلق المدينة القدس ودعا الناس ،اليهود ،أو بني إسرائيل ،وبالتالي كيف هذه
األسماء ترجمة باسم هللا ،الذي يخبرنا يسوع هو يهوه؟

ما هو "اسم هللا"؟
لفهم هذا ،تحتاج إلى فهم تماما ما باسم هللا ،وكما تظهر لك في الدروس السابقة ،باسم هللا تتصل بشخصية ،والشرف ،واألخالق هللا ،ال إلى
أي اسم محدد .أن "الوصايا العشر هللا" يعطينا فهم منهم هللا هو ،شخصيته ،وشخصيته المعنوية .المدينة يسمى بالوصايا العشر ،ألنه كان داخل
المعبد "جداول الحجر" التي كانت قد كتبت الوصايا العشر عند .تسمى الشعب بالوصايا العشر ،ألنه باإليمان كما كشفت أبراهام ،والتغلب على
خطايانا كما تدرس من قبل جاكوب ،أنهم اتخاذها للخروج من الرق وجعله أمة عظيمة.

غابرييل يعود إلى دانيال
وقد كان يتحدث ،والصالة ،ومعترفا بخطيئتي وخطيئة شعبي إسرائيل ،وعرض لي دعاء أمام الرب إلهي للجبال المقدسة من إلهي؛ نعم،
قد كان يتحدث في الصالة ،حتى أن الرجل غابرييل ،الذين كنت قد رأيت في الرؤية في البداية ،يجري بسبب أن يطير سريع ًا ،تطرق لي عن وقت
قربان مساء .دانيال 21-09:20

قربان صالة هلل ،وأضاف في بعض األحيان مع قربانا للخبز والنبيذ .وكان غابرييل المالك في رؤية سابقة ،وإذا كنت تذكر .أن دانيال
يشير إليه كالرجل ،وتقترح أن لديه مظهر الرجل ،ونفس المظهر كما من قبل ،حتى دانيال ويعترف له بنفس الرجل دون مشكلة.

إلعطاء فهم
وأبلغ لي ،وتحدث معي ،وقال" ،يا دانيال ،اآلن تتقدم إلعطاء إليك المهارة والتفاهم ".دانيال 09:22

فهمت ابدأ إلى حد بعيد على أهمية أن تعطي التفاهم ،حتى أنعم هللا حتى لي مع القدرة على فهم أن الذي كان االرتباك قبل .ولكن فهمي
للكتاب المقدس الكتاب المقدس ليس بسبب أي قدرات لبلدي ،هدية قدمها لي هللا ،تماما كما أنه على وشك إعطاء دانيال هدية نفس.

في بداية خاصتك أدعية جاءت الوصية المنصوص عليها ،وأنا جئت إلى شو إليك؛ للفن أنت الحبيب إلى حد كبير :ولذلك فهم هذه المسألة،
والنظر في الرؤية .دانيال 09:23

العبارة" ،في بداية" ،يشير إلى عندما بدأ دانيال أوالً إعطاء الصالة أعاله هلل .اآلن يريد غابرييل ،في أمر هللا ،دانيال التوصل إلى فهم
أفضل للرؤية األولى ،وتلك التي سوف تتبع .إذا كنت تذكر ،دانيال كان مريضا لفترة من الزمن بعد رؤية آخر ،ويبدو أنه ال يفهم معنى هذه الرؤية
األولى ،لذا أعتقد أن هللا يريد التأكد من أنه يفهم حقاً ما شاهدة.

فهم نبوءات وقت نهاية
هناك سوء فهم كبير حول "نبوءات وقت نهاية" ،وكل شيء يدور حول حقيقة أن أولئك الذين ينخدعون بأكاذيب الشيطان ،ال تسمح ليوم
واحد للجانب سنة واحدة من تلك النبوءات .ولهذا السبب ،يعتقد عموما أن هذه النبوءات لم تحدث ،وأنها شيء ما سيحدث فقط قبل "مجيء الثانية
يسوع المسيح".

الشيطان يغرس االرتباك
عدم السماح ليوم واحد لمدة سنة واحدة ،يجعل النبوءات مربكة حتى أنها ليست غنية بالمعلومات ولكن عكس ذلك تماما ،كالشيطان تريد
لها أن تكون .الخلط بين ذلك ،فإن معظم الناس يعتقدون أنه ستكون هناك معبد ثالث بني .لقد أعطى هللا ابنه تأخذ ذنوب الرجل ،أنه يمكن التوفيق
بينها وبين له .لن يسمح هللا ابدأ معبد ثالثة سيتم بناؤها .لماذا تعتقد أن سمح للمسلمين ببناء على قبة الصخرة في موقع المعابد األولى والثانية؟ سمح
هللا بهذا لمنع اليهود من أي وقت مضى بناء معبد آخر ،ألنه يعرف أنه إذا كانوا يريدون القيام بذلك ،أنها ستبدأ مرة أخرى التضحية الحيوانية تطهير
أنفسهم من آثامهم .وسيكون هذا رجس هلل ،بعد إعطاء هذه تضحية الغالية (يسوع) لهذا الغرض أصالً .هللا تأييدا لما سبق في اآليات التالية.

الضجر من التضحية بالحيوان
إلى ما هو الغرض من العديد التضحيات الخاص بك لي؟  Saithالرب :أنا كامل  burnt offeringsكباش والدهون لتغذية الحيوانات؛
وأنا فرحة ال في الدم من العجول ،أو الخراف أو الماعز أنه .إشعيا 01:11

تحذير أعاله أعطيت لشعب "دولة إسرائيل" بالنبي إشعيا ،حوالي  120سنة قبل أن يدمر بابل القدس وبه معبد .كما قال هللا وقد اعترف
دانيال في صالته ،دفعت الشعب "دولة إسرائيل" أي اهتمام ألنبياء هللا ،وال حتى إشعيا.
في هذا التحذير ،هو قول هللا الناس أن تضحياتهم الحيوانية هي لم يعد المطلوب من قبل هللا .وكان الغرض كله من التضحية ليغسل خطيئة
كنت قد ارتكبت ،ولكن القيام بأن يجب فعال اعترف بأنه ارتكب خطيئة ،والتوبة ثم الخاص بك سبل الشر وعن طريق التضحية بوصفه مهرج
رمزية التخلي عن شري الخاص بك ومما تسعى إلى عدم الخطيئة أكثر من أي وقت مضى.
شعب إسرائيل ،تستخدم التضحية كوسيلة لتطهير أنفسهم من الخطيئة ،ولكن ثم خرجت في اليوم التالي الرتكاب الخطيئة في جميع أنحاء
مرة أخرى .وهذ ا كما الحال في الكنيسة الكاثوليكية ،يمكنك إعطاء اعتراف يوم األحد وتعفى آثامك بقس ،فقط الخروج يوم االثنين والخطيئة مرة
أخرى .إذا لم تكن من التائبين حقا ً قد ارتكب خطايا ،ثم لن تتلقى مغفرة هللا .إذا كنت غير مستعدة لاللتزام بالذين يعيشون في البر أو حرية من
الخطيئة ،ثم لم تكن تابعة هلل ولكن طفل من الشيطان.

الجداول الزمنية للكتاب المقدس
وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي
في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت .دانيال 07:25
توحي العبارة" ،أن يتكلم كلمات كبيرة ضد األعلى "،بالنسبة لي أن مكافحة المسيح ،وما يتكلم بهذه اآلية ،يبشر بالتجديف ضد "كلمة هللا".
العبارة" ،وأن تبلي القديسين في األعلى "،توحي لي أن مكافحة المسيح هو ليس فقط تحدث الكفر ولكن أن كان هو أيضا اضطهاد
"القديسين هللا" ،ويرتدي بها ،أو في بعض الطريق مما تسبب في وجود أرقام لتخفيض.
العبارة" ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين" ،وتقترح أن مكافحة المسيح على نحو ما هو تغيير الطريقة لحفظ األوقات التي أنشئت قبل
هللا.
الكلمات" ،ويكون هؤالء( ،القديسين هللا) ،وبالنظر إلى يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت "،الذي يقول لي أن مكافحة المسيح إال
فترة معينة من الوقت الضطهاد "القديسين هللا" وليس أكثر.
في سياق اآلية أعاله ،يقول هللا أن قوة مكافحة المسيح ،الضطهاد القديسين وأن يكفر هللا ،أنه سيسمح آلخر أيام النبوية  1260أو 1260
سنة حرفية .ويحسب هذا الخروج على النحو التالي:
الوقت يساوي 1
مرات يساوي 2

تقسيم الوقت يساوي ½
إضافتها معا وتحصل على .½ 3
الطريقة أن اآلية بالصيغة ،فإنه يشير إلى أن هذا  ½ 3وتتصل مرور الوقت ،ولذلك يجب علينا أن نحدد ما هي وحدة من الوقت هو
يتحدث عن ،واأليام أو الشهور أو السنوات .ويمكن تحديد هذا منطقيا ً بأن هللا هو إعطاء مكافحة المسيح كمية محدودة من الوقت الضطهاد
القديسين .مع ما هو تحدث في ما ورد أعاله يجب أن اآلية ال أرى كيف يمكن تحقيق مكافحة المسيح جداً في أيام فقط وال شهور ،ولكن سوف
يستغرق سنوات إلنجاز.
ولذلك ،دعونا نفترض  ½ 3في السنوات الماضية .إذا كنت تأخذ هذا يعني  3سنوات ونصف ،التي لن تكون طويلة جداً إلنجاز أي شيء
ال يوافق؟ يجب أن يكون هناك بعض معنى األخرى لتحديد وقت أن هللا هو إعطاء مكافحة المسيح الضطهاد "القديسين هللا".

تذكر حزقيال؟
سياق حزقيال
هللا ال تعطي دائماً المعني الكامل لما قال أنه هو شرح لنا في نفس الكتاب أو حتى من النبي نفسه .في بالدي الدؤوب دراسة الكتاب
المقدس ،هللا كشف طريقة محتملة لحساب أصل  ½ 3النبوءة كما هو موضح في "كتاب دانيال" .لقد وجدت هذا عندما قرأت كتاب حزقيال ،الذي
قدم لي لفهم سياق ما أنزل هللا لدانيال.
وكتب حزقيال له نبوءات في وحول السنة  595قبل الميالد .وكتب دانيال اآلية أعاله في أو حوالي  555قبل الميالد أو بعد حزقيال
بحوالي  40سنة .دانيال عبدا "ملك بابل" بعض سنوات بعد تدمير القدس وهو معبد .عاش حزقيال خالل الفترة التي سبقت وخالل تدمير المعبد.
هللا قد أعطى رؤى حزقيال من تدمير القدس والمعبد األول .يؤدي هذا حزقيال الدعاء هلل من أجل الرحمة ال من أجل أطفال إسرائيل،
ولكن في سبيل هللا ،بقي أن المدينة تحمل اسم اآللهة ،وينبغي عدم تدمير وأطالل فقط كتذكرة بما قد وقفت ل ،وكيف فشلت شعبها هللا.

ثالث مائة تسعين يوما
عل ى قد وضعت عليها إليك سنوات بهم ظلم ،وفقا لعدد األيام ،ثالث مائة وتسعين يوما :حيث أنت سوف تتحمل الظلم بيت إسرائيل.
حزقيال 4:5

ويحكي هللا حزقيال على االستلقاء على جانبه األيسر لمدة  390يوما كتعويض عن حاالت اإلجحاف "دولة إسرائيل" التي فشلت في
االحتفاظ "وصايا هللا" لسنوات .390

مدة أربعين يوما
ومتى أنت يمتلك إنجازه منها ،كذب مرة أخرى على الجانب األيمن خاصتك ،وأنت سوف تتحمل الجور في بيت يهوذا أربعين يوما :قد
عينت إليك كل يوم لمدة عام .حزقيال 4:6

ثم أن هللا يقول حزقيال على االستلقاء على الجانب األيمن ،وبالتالي إعطاء التعويض عن اإلخالل بالوعد في يهوذا أو خرق للعهد بينهما
وهللا.
أن "دولة إسرائيل" ككل تعثر في حفظ "وصايا هللا" لسنوات  ،390بينما شعب يهودا فقط فقدوا إيمانهم للسنوات ال  40الماضية قبل سفر
حزقيال.
ثم أقام هذا يوم واحد لمدة سنة ،الذي ما زال هللا في نهاية كل الوقت النبوءات .وبسبب هذا اإلخالل بالعهد الذي يهدد هللا بتدمير إسرائيل.
ولذلك أنها للدفع لحزقيال أن هللا تمتد هذه الرحمة على شعب إسرائيل ،ويجعل من يوم واحد لالستخدام سنة واحدة في "نهاية وقت النبوءة" .وهذا
أيضا يمهد هلل إلعطاء فرصة أخرى للبقاء وفيا لعبادة هللا كما يسر هللا قال أن تعبد "دولة إسرائيل".
هللا المنشأة في هذه اآلية وغيرها من "كتاب حزقيال" ،ألغراض "نهاية وقت النبوءة" ،كل يوم هو في الواقع الممثل لمدة سنة واحدة .قد
ترغب في التفكير في هذا يوم واحد لمدة سنة واحدة كالرحمة أن مدد هللا لحزقيال كمدفوعات ألخذ له على شخصه التكفير لمواطنيه كاملة.

حساب
ولذلك أنت سوف تعيين الوجه خاصتك تجاه حصار القدس ،وتكون ملكك الذراع وكشف ،وأنت سوف تنبأ ضد إجرائه .حزقيال 4:7

ثم هذا يسمح لنا بتحديد أن  3سنوات ونصف يساوي  1260يوما ،محسوبة باستخدام  360يوما في سنة ،كما كان الحال في أيام دانيال
ويسوع .كما ترون 3.5( ،سنوات ،مضروبة في  12شهرا يعطيك مدة  42شهرا .إذا قمت بضرب  3.5بعدد األيام في سنة ،أو  ،360يمكنك
الحصول على أيام  ).1260يتم التعبير عن هذه األيام النبوية .بدالً من أن يصبح يوما في النبوءة في األيام النبوية  1260 1260سنة حرفية بسبب
الدفع بواسطة حزقيال ،يوم واحد لمدة سنة واحدة.
مع حساب هذا العزم ونحن نعلم اآلن أن "الوقت ،أوقات وتقسيم للوقت يساوي  1260سنة حرفية.

نبوءات تساوي  1260يوما
ما يلي هو انهيار جميع نبوءات خط الوقت التي تساوي  1260يوما مع اآليات حيث يمكن العثور عليهم .كما يمكنك مواصلة الدراسة
الخاصة بك من هذه الدروس ،أنكم تتفقون معي عندما اختتم كلمتي أن يتصل كل من هذه النبوءات لنفس الفترة الزمنية في التاريخ ،وأن تكون
متطابقة مع بعضها البعض .وفي كل هذه اآليات ،يمكنك حساب األيام  1260من معناها .هذه هي يشار إلى "األيام النبوية" .يساوي كل "األيام
النبوية" سنة حرفية ،كما بينت لكم من كتاب حزقيال.

يوم واحد لمدة سنة واحدة
بعد عدد األيام التي بحثت يي األرض ،حتى أربعين يوما ،كل يوم لمدة سنة ،أنتم يتحمل ظلم الخاص بك ،حتى أربعين عام ًا ،وأنتم
ستعرفون بي اإلخالل بالوعد .أرقام 14:34

لوضع هذه اآلية في السياق ،شعب إسرائيل اتبعت موسى خارج مصر ومن لمدة أربعين يوما قد تجولت في البرية ،تشكو بشكل مستمر
وابدأ إعطاء العبادة هلل .غضب بعدم اإليمان ،ويمنع هللا أن تلك ألن جيل ما من أي وقت مضى خطوة القدم في بناء على أرض الميعاد ،ولكن بدالً
من ذلك سوف يتساءل عن "أربعين سنة" ،سنة واحدة لكل يوم ،حتى أن جيل المستهلكة مع التقدم في السن ووافته المنية.
اإلخالل بالوعد يتكلمها هللا هنا هو خرق للعهد التي قامت بأطفال يعقوب ضد هللا وقوانين بلده .هللا أدلى عهد مع "دولة إسرائيل" ،حيث
الشعب المطلوبة وقاد إلى إبقاء وتنفيذ بعض القوانين أن هللا المفروضة عليها ،أساسا الوصايا العشر ،ولذلك عندما أخفق شعب "دولة إسرائيل"
االحتفاظ بجانبهم من العهد ،وأنه يعاقب عليها ،وأنشأ هذا يوم واحد للسياسة سنة واحدة.

عدد 1260
وهناك اثنان النبوءات قد وجدت الذي يخرج مباشرة ويستخدم رقم .1260

نبوءة الشاهدين
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما 1260( ،يوما )،البسين مسوحا .رؤيا 11:3

شاهد اثنين من هللا سوف تعطي شهادة "كلمة هللا"  1260أيام النبوية .عند السماح بيوم واحد لمدة سنة واحدة ،كما جاء في سفر حزقيال،
يترجم هذا الخروج إلى سنة  ،1260وهو نفس الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" كما كشف في النبوءة التالية.

كنيسة المسيح المحمية
والمرأة هربت إلى البرية ،حيث أنها قد خلت مكان أعد هللا التي ينبغي أن تتغذى لها يوما مائتي ألف والستون هناك 1260( ،يوما ).رؤيا
12:6

المرأة رمزية لكنيسة المسيح أو الشعب الذي اتبع في "تعاليم يسوع المسيح" ،التي تسمى "القديسين هلل".
وترد هذه "القديسين هللا" الحماية من مكافحة المسيح  1260أيام النبوية .عند السماح بيوم واحد لمدة سنة واحدة ،وهذا يترجم بها إلى سنة
" 1260القديسين هللا" تعطي حماية من مكافحة المسيح في البرية.

مرة ومرات ونصف وقت
المسيح الدجال قد سنة 1260
وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي
في يده حتى ووقت وأوقات وتقسيم الوقت .دانيال 07:25

مكافحة المسيح تعطي سنة  1260ليكفر هللا واضطهاد "القديسين هللا".

تذكر :الوقت يساوي  ،1مرات يساوي  ،2و "تقسيم الوقت" يساوي ½ .هذه المجاميع إلى سنة  ،2/31الذي يساوي  1260يوما النبوية.
يوم واحد لمدة سنة واحدة يعطي لك سنة .1260

سنة  1260مبعثر "الشعب الكريم"
وسمعت رجل يلبس الكتان ،الذي كان على مياه النهر ،وعندما عقد يده اليمنى ويده اليسرى حتى السماء ،واقسمت له بالحي إلى األبد أن
يكون الوقت واألوقات ،ونصف; وعندما يقوم قد أنجزه مبعثر سلطة الشعب الكريم  ،يجب أن تنتهي كل هذه األمور -دانيال 12:7

هذه اآلية تقول لنا أن مكافحة المسيح لن مجرد اضطهاد "القديسين هللا" ،ولكن بسبب هذا االضطهاد ،القديسين سوف "مبعثر "،إلى البرية
في عدة أماكن مختلفة في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية وما بعدها.

تعطي المرأة اللجوء إلى سنة 1260
 ،وأعطيت المرأة جناحي نسر عظيم ،الذي هي لربما تطير إلى البرية ،إلى مكانها ،حيث هي تغذي وقت ،واألوقات ،ونصف وقت ،من
وجه الثعبان -الوحي 12:14

المرأة هي كنيسة المسيح أو القديسين هللا؛ يتم إعطاؤهم سنة  1260إلى االحتماء في البرية حيث أنها ستكون حرة لعبادة هللا كأوامر هللا
دون تدخل أو االضطهاد من مكافحة المسيح.

متى تبدأ سنة 1260؟
ومن وقت التضحية اليومية تتخذ بعيد ًا ،وإعداد رجس أن ماكيث مقفرة ،تكون هناك ألف اثنين مائة وتسعين يوما .)1290( ،دانيال 12:11

تأخذ

مالحظة :وهذا أعاله اآلية ال تشير إلى  1260أيام النبوية ولكن األيام النبوية .1290

المسألة ينبغي دخلت أفكارك ،عندما تبدأ هذه النبوءات الوقت .تبدأ العام  1260الفترة الزمنية نفس الوقت الذي يبدأ عام  1290الفترة
الزمنية؟
تحتاج إلى أن يكون جميع األدلة المتعلقة بهوية مكافحة المسيح قبل أن هذا معروف لكم ،حيث أعطى هذه المعلومات في وقت الحق،
عندما أوضحنا منظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح.
على الرغم من أن الفعل أوضحت أن كنيسة روما كيف يبدأ مكافحة المسيح ،وهناك ما أكثر بكثير لفهم حول مكافحة المسيح التي سوف
تعطي لك دليالً يثبت أن من دون شك ،كنيسة روما وهو تصوير األصلي لمكافحة المسيح كالقرن قليالً.

مكافحة المسيح في الوحي
ارتفاع الوحش من البحر
ووقفت على رمال البحر ،وشاهد وحشا ترتفع من البحر ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وعلى قرونه عشر تيجان ،وعلى رؤساء له
اسم الكفر .رؤيا 13:1

في رؤى له نظراً ليوحنا الرسول ،يستخدم يسوع مماثلة لتلك دانيال أظهرت الرسوم البيانية سيمبوليسمس ست مائة سنة في وقت سابق.
هذا يفعل لضمان أن نرى أن يسوع هو إعطاء وصف للشيء نفسه أظهر هللا لدانيال.
وحش ترتفع من البحر :كما تذكرون ،كان يصور اإلمبراطوريات األربع للرجل كالبهائم أربعة رفع من البحر وحتى ارتفاع ينظر وحش
من البحر رمزي من أمة مع الصفات اإلمبراطورية ،أو كما يمكن تعريفها إمبراطورية وليس فقط المملكة أو األمة .وفي هذه الحالة هناك وحش
واحد فقط ال أربعة.
كلمة "اإلمبراطورية" يعرف بأنه :مجموعة من األمم المتنوعة ،أو األقاليم ،أو الشعوب التي تحكمها سلطة واحدة.

وبعد سبعة رؤوس
الرؤساء السبعة رمزية "الجبال السبعة" الذي يجلس الوحش .هذا هو معرف من المكان حيث بنيت المدينة العاصمة لمكافحة المسيح،
بابل العظيم.،

عشر قرون
عشر قرون رمزية "الملوك العشرة أو الممالك" الذين ليسوا ملوك حتى اآلن .هذا هو مرة أخرى إشارة إلى الممالك العشر التي تمأل
اليسار باطلة بسقوط "مدينة روما اإلمبراطورية" ،التي حدثت في التاريخ في عام  476ميالدي.

عشر تيجان
التيجان "عشرة" على "عشرة قرون" رمزي أن هذه الممالك ستعطى جميع صالحيات الملوك الحقيقية ،على الرغم من أنها حاليا ال
تملك السلطة المطلقة للملك الحقيقي .في تاريخ سلطة ملوك تلك الممالك السبعة المتبقية بعد أن تم التقطه الثالثة ،انقطع للحكومات الديمقراطية .ما
هذه اآلية تقول لي ،أن شخص من كل أمة سيكتسب صالحيات حاكم سفينة مماثلة للسلطات في نهاية المطاف التي كان الملوك مرة واحدة.

حرق لهب
هذا يقول لي أنه سيتم تدمير قوة مكافحة المسيح قبل المسيح في مجيئه الثاني .مرجع للشعلة مشتعلة ،إشارة إلى نيران الجحيم ،لكنه أيضا
إشارة إلى النار التي تنبعث الحقيقة هللا بناء على أكاذيب الشيطان .يقول لي أن "كلمة هللا" ،عندما ينظر إليها الناس على أنها "كلمة" هللا الحقيقية،
سوف يسبب أن يكمن الشيطان أن يسقط بعيداً وينظر الشعب إلى أن األكاذيب التي هم.

الوحوش األربعة في أحد
والوحش الذي رأيت كان مثل منعزلة نمر ،وكانت قدميه أقدام دب ،وفمه كفم أسد :والتنين أعطاه سلطته ،ومقعد ،وسلطة كبيرة .رؤيا 13:2

تذكر :هذا الوحش رمزية لمكافحة المسيح ،وما يقوم يسوع إظهار هذا الوحش لتبدو وكأنها ،على عكس قائمة الوحوش األربعة التي
تخرج من البحر في "كتاب دانيال"؟ يستخدم هللا اإلمبراطوريات األربع للرجل إلظهار كيف الشيطان السيطرة على جميع األمم والشعوب لتلك
اإلمبراطوريات القديمة ،ومن خاللهم الممالك العشر التي تمأل الفراغ الذي تركه سقوط اإلمبراطورية الرومانية ،وكلها مرتبطة في واحد من
إمبراطورية عالمية واسعة النطاق .هذا يقول لي أن األمم في "أوروبا" كل بت على حدة من مكافحة المسيح كما كنيسة روما.

التنين
التنين تصوير رمزي للشيطان .سوف أعطى تفسيراً أوسع بكثير لهذه اآليات في "سفر الرؤيا" ،في الدروس األخيرة ،حتى يتسنى لك
معرفة ما أقوله هو الحقيقة وليس مجرد رأيي.

أصيب باإلعدام
ورأيت أحد رؤساء له كما أنه أصيب باإلعدام؛ وأن القاتل كان تلتئم الجراح :وكل العالم تساءل بعد الوحش .وكانت تعبده التنين الذي
أعطى السلطة منعزلة الوحش :ويعبد الوحش ،قائال" :الذي مثل الوحش؟ منظمة الصحة العالمية هي قادرة على جعل الحرب معه؟ " رؤيا 4-13:3

العالم بأسره
وهناك كثير من المعلومات التي يجري النظر في اآليتين أعاله؛ ولكن ما أريد أن أشير في هذا الوقت هو حقيقة أن يسوع يخبرنا بأن
العالم بأسره سوف يعطي العبادة لمكافحة المسيح .أنت جزء من هذا العالم ،وإذا كنت ،ثم ال يبدو منطقياً أن كنت مدرجة في تعريف العالم كله ما
يستتبع.

األناجيل اثنين
نعم أنا متأكد من أن ال تفكر في نفسك كأحد الذين يعبد الشيطان المسيح الدجال ثم وحدها ،حق؟ كل ما بينت من الدرس األول الذي ينبغي
أن تجعلك تدرك أن هناك اثنين من األناجيل وكنيستين في هذا العالم و هللا اإلنجيل المقدس الذي هو كنيسة المسيح ،واإلنجيل كاذبة الشيطان
وكنيسة الشيطان .قد تعتقد أن كنت تحضر كنيسة المسيح ،وأنا الرهان الخاص بك الكنيسة في الواقع يستدعي نفسه كنيسة المسيح ،ولكن تذكر أن
الشيطان يكمن ،وأكاذيبه هي له اإلنجيل ،لذلك هناك احتماالت جيدة أن الكنيسة لك حضور هو في الواقع كنيسة الشيطان.

تعرف على بعض
الطريق إلى معرفة معينة مقارنة األربعة األولى من الوصايا العشر مع التقاليد والعادات والممارسات الخاصة بك الكنيسة .هل التمسك
الخاص بك الكنيسة كل واحدة من تلك الوصايا األربع األولى ،كما أنها مكتوبة بالضبط ،وفي معنى أن العبارة فعال؟ إذا لم يكن كذلك ،ثم أنها كنيسة
الشيطان استناداً إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

الوصايا األربع األولى
تذكر :األربعة األولى من الوصايا العشر يكشف لنا كيف أوامر هللا علينا عبادته .حتى إذا كانت الكنيسة تذهب إلى تشويه أو إزالة أي
من تلك الوصايا األربع األولى من عقيدة الكنيسة والممارسات ،ثم أنها ال تعطي العبادة إلى هللا كأوامر هللا.

فم تحدث تجديف
وهناك أعطيت له بفم تحدث أشياء عظيمة وتجديف؛ ومنحت السلطة له االستمرار في اثنين وأربعين شهرا .وفتح فمه بالتجديف ضد هللا،
أن تكفر عن اسمه ،وبلدة الخيمة ،ومنهم أن يسكن في السماء .رؤيا 6-13:5

كان يصور القرن قليال بعيون رجل و فم تحدث تجديف ،في "كتاب دانيال"؛ انظر كيف تتحدث هذه اآلية من الفم ،وتجديف بأنه ينطق.
هذا هللا لتبين لنا أن هذا موضوع اآليات كال من دانيال والرؤيا واحدة.
التحدث في تجديف قد ال ينطوي على الكلمات الفعلية التي تحدثت .التقاليد والعادات التي أنشئت ،التي تشكل انتهاكا "الوصايا العشر"،
فضال عن غيرها من كالم هللا ،هي السبل تجديف الرب كذلك.

تكمن أكثر وضوحا
تقليد آخر واضح وسهل إلشعار عند االحتفال باليوم األول من األسبوع (األحد) ،كمجلس اللوردات يوم السبت" ،الوصية الرابعة" من
الواضح جداً أنه من "اليوم السابع" من األسبوع أن هللا قد خصصت لهذا الشرف.

أربعين وشهرين
ومنحت السلطة له االستمرار في اثنين وأربعين شهرا .إذا قمت بتقسيم  42لمدة  12شهرا في سنة ،يمكنك الحصول على ثالثة ونصف
سنة .إذا كنت ثم تأخذ  3.5واضربها في عدد األيام في سنة كما كان التقويم حتى  12:00م ،ومدة  360يوما ،سوف تحصل على ،سنة .1260

يجعل الحرب على القديسين هلل
 ،وأعطيت له لجعل الحرب مع القديسين ،والتغلب عليها :وأعطيت له السلطة على جميع كيندريدس ،واللغات ،واألمم .رؤيا 13:7

وهذا أعاله أية من الوحي يقول نفس الشيء أساسا اآلية التالية.

وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي
في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت .دانيال 07:25

جعل الحرب ،ال يعني بالضرورة مع السيوف والجيش ،يمكنك أيضا جعل الحرب ضد االضطهاد وتورتشير والقتل.

وسوف تعبد مكافحة المسيح
وكل ما يسكن على األرض العبادة له ،ال تتم كتابة أسمائهم في كتاب الحياة للحمل القتيل من المؤسسة في العالم .إذا لدى أي رجل إذن,
دعه يسمع .رؤيا 9-13:8

في هذه اآليتين يعطي يسوع مؤهل إلى منظمة الصحة العالمية التي ستعطى العبادة للشيطان سبيل له المسيح الدجال .وسوف جميع
عبادته" ،الذين ترد أسماؤهم غير مكتوب في كتاب الحياة ".يتم كتابة اسمك في "كتاب الحياة"؟ كيف يمكن ربما نعرف؟ إذا كنت ال تعرف أي
نوع من اليقين ،ثم ال ين بغي أن تفكر أنه ربما اسمك غير مكتوبة في "كتاب الحياة"؟ أنه في هذه الحالة ،ال أعتقد أنه من الحكمة ،أن نلقي نظرة على
اإليمان ،ومقارنتها "كلمة هللا" كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،ومقارنتها تحديد ما إذا كان لديك تعتقد كلها مدعومة "كلمة هللا" .إذا كنت مراقبة
ا ألحد "يوم السبت مجلس اللوردات" ،ثم أستطيع أن أقول لكم اآلن أنه على األرجح لم يكن لديك اسمك مكتوب في "كتاب الحياة" ،ألنك في انتهاك
"الوصية الرابعة" هللا .أن الوقت لم يفت لتغيير كل ذلك .لم تتم كتابة "كتاب الحياة" في الحجر؛ أسماء يمكن ويتم إضافة وإزالة تجارب حياتنا تملي.

تطور مكافحة المسيح
يسوع يستخدم هذه الرمزية ارتفاع وحش من البحر ،إلظهار أن مكافحة المسيح هو رجل ،بل أمة له السيطرة والنفوذ لألمم والشعوب
األخرى .يحقق هذا القرن قليالً ،وبالتالي مركز إمبراطورية العالم ،ولم تعد مملكة صغيرة محاطة بأكبر من الممالك األخرى التي تمأل الفراغ الذي
يترك بسقوط اإلمبراطورية الرومانية ،ولكن تطور األمة قليالً إلى إمبراطورية في الواقع حتى أن لم يكن في االسم.

في استعراض
يتم تمثيل بابل في الجزء األول من التمثال و "الرأس من الذهب" ،فضال عن الوحش األول على الخروج من البحر ،واألسد مع أجنحة
النسر.
ويمثل الجزء الثاني من التمثال" ،صدره من الفضة" ،و فارس والوحش الثاني الذي يخرج من البحر والدب مع ثالثة األضالع في فمه
ويمشي مع جانب واحد أكبر من اآلخر.
ويمثل الجزء الثالث من التمثال وحزام البرونزية والوحش الثالث ،الفهد رئاسة أربع مجنحة اليونان .
ويمثل نظام روما الجزء الرابع من التمثال والساقين طويل "من الحديد" والوحش الرابع ،الذي شهد دانيال يكون ذا الرهيبة ،أن كان يمكن
أن ال تصف ،إال أنه كان  10قرون.

 10قرون تتوافق مع أصابع عشرة من التمثال ،التي هي الممثل للممالك العشر أو األمم التي سوف تنشأ عن تقسيم المملكة الرابعة التي
اقترحت هي اإلمبراطورية الرومانية ،أو على وجه التحديد ،اإلمبراطورية الرومانية الغربية.
تذكر :يتم تقسيم األمة قهر الرابع في النصف األول( ،قدمين وقدمين) ،وثم واحدة من تلك النصفين ينقسم إلى عشر دول.
إذا كنت طالبا تاريخ سوف تعرف أن اإلمبراطورية الرومانية انقسمت أوالً في البلدين الشقيقين اإلمبراطوريات واإلمبراطورية الرومانية
الغربية واإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،والذي وقع أوالً في اإلعالن  .235ثم هو أقال في مدينة روما في  476ميالدي ،وهذا يصل إلى حد من
"الحكومة اإلمبراطورية" اإلمبراطورية الرومانية الغربية التي عقدت في أوروبا معا ،ولكن فقط .ومع نهاية "الحكومة اإلمبراطورية" تنشأ عشر
دول أصغر لملء الفراغ الناجم عن ذلك.

الرسم البياني اإلمبراطوريات
مرة أخرى أقدم لكم المخطط الذي يوضح الفترات الزمنية من اإلمبراطوريات .كما ترون" ،انقسمت روما" ال يزال جاريا .هذه الممالك
األصلي ،باستثناء الثالثة وانسحب من جذورها بالقرن األفريقي قليالً (مكافحة المسيح)؛ ال تزال موجودة اليوم وأنا اكتب هذه الكلمات.
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عندما سقطت مدينة روما في  476ميالدي الشرقية نصف اإلمبراطورية استمر في وفي نهاية المطاف إعادة تسمية نفسها بأن
اإلمبراطورية البيزنطية ،وحتى وقت "الحروب الصليبية المسيحية" ،عندما شجع "الصليبيين المسيحيين" القيام بذلك قبل البابا الروماني ،أقال
العاصمة القسطنطينية( ،العصر الحديث اسطنبول) ،في الوقت الذي أدى إلى تدمير اإلمبراطورية الشرقية.

تنشأ األمم العشرة
كان من النصف الغربي من اإلمبراطورية التي تظهر أصابع عشرة أو قرون ،داخل أوروبا وشمال غرب أفريقيا .أنها من داخلها أن
القرن األفريقي قليالً وتبرز كذلك .هذا مع العلم ،هوية منطقية للعشرة أصابع ،أو قرون من عشر دول من أوروبا وشمال غرب أفريقيا ،وهي
المنطقة الخاضعة لسيطرة اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،وذلك حيث سيشكل األمم من أصل.

عشرة قرون ،الممالك العشر
لفهم أفضل وهذا نحن بحاجة إلى القيام باستعراض.
 -1سوف تنشأ أربع ممالك كبيرة (اإلمبراطوريات) للرجل.
ألف اإلمبراطورية البابلية
باء اإلمبراطورية الفارسيةMede-
جيم اإلمبراطورية اليونانية
دال اإلمبراطورية الرومانية
 -2سيتم تقسيم "اإلمبراطورية الرومانية" ،أوالً في النصف.
ألف "اإلمبراطورية الرومانية الشرقية" عاصمتها القسطنطينية" ،تركيا اليوم الحديثة".
 -3ثم مرة أخرى أنها سوف تقسم إلى الممالك العشر في اإلمبراطورية الرومانية الغربية.
ألف االمانيون ،أو األلمان؛
باء  ،Burgundiansأو السويسرية؛
جيم فرانكس ،أو الفرنسية؛
دال اللومبارديون ،أو اإليطاليين؛
هاء ساكسون ،أو اإلنكليزية؛
ف .سويفي ،أو اللغة البرتغالية؛
غ .القوط الغربيين ،أو اإلسبانية؛
حاء – هيروليون ،القبائل الجرمانية من شمال إيطاليا ،التي انقرضت اآلن؛
أوالً واللومبارديين ،من المنطقة نسميه اآلن النمسا ،التي انقرضت اآلن؛
ج .المخربين ،من المغرب ،في العصر الحديث التي انقرضت اآلن؛
 -4سوف تنشأ مملكة الحادية عشرة( ،القرن قليالً).
ألف سوف نتف هذه األمة قليالً حتى ثالثة عشر دول األصلي وفي هيروليون ،القوط والمخربين.
باء حاكم هذه البالد القليل سيتكلم تجديف ضد هللا.
جيم حاكم هذه البالد قليالً لن يكون ملك ،ولكن سيتم اختيارها بطريقة أخرى.
دال سوف قضت هذه األمة قليالً الهوت ،مع شخص دينية كحاكم لها.
هاء هذه األمة قليالً سوف يكون لها تأثير والسيطرة على أمم أوروبا.
ف .هذه األمة قليالً (مكافحة المسيح) سوف تجعل الحرب على "القديسين هللا".
غ .هذا المسيح الدجال لن تنجح في تدمير "القديسين هلل".
حاء – وسيكون هذا المسيح الدجال سنة  1260لجعل الحرب على "القديسين هللا".
أوالً وسوف نجلس حكم هللا على الشيطان ،وسيتم تدمير مكافحة المسيح في "نهاية األيام".

أنا متأكد من أن كنت قد الحظت أن الثالثة األخيرة انقرضت .إذا كنت تذكر ،دانيال  ،7:8وقال أن القرن األفريقي قليالً من شأنه أن نتف
ثالثة عشر خارجا من جذورها .وهذا يعني أن تدمر تماما ،مع عدم وجود طريقة للعودة المتنامية .ونحن نعلم أن هذا حدث بالفعل في التاريخ ،ولكن

بالنسبة لي إعطاء مزيد من الشرح لهذا الحدث ،يتطلب مني أن أبلغكم بهوية مكافحة المسيح قبل لديك جميع األدلة التي تعطي دليالً على أن كما
اقترح.

آخر اإلمبراطوريات الثالث
ذاكرة الوصول العشوائي ،اإلمبراطورية الفارسية
وفي السنة الثالثة من عهد الملك بلشاصر رؤية ظهرت لي ،حتى بمعزل لي دانيال ،بعد ذلك الذي ظهر لي في األول .دانيال 8:1

إذا كان يمكنك الرجوع إلى  5الفصل دانيال ،سوف تجد أن بلشاصر هو ابن "الملك العظيم" ،نبوخذنصر الذي أصبح الملك عندما خلع هللا
نبوخذنصر وبذل لتناول الطعام مع حيوانات الحقل.
نواصل مع رؤى نظراً لقصة النبي دانيال .هذه الرؤية التالية يأخذ مكان حوالي  553قبل الميالد الذي من شأنه أن يجعل دانيال حوالي
 66سنة.

ورأيت في رؤيا؛ وأنه جاء لتمرير ،عندما رأيت ،وأن كنت في ساسون في القصر ،والتي في مقاطعة إيالم؛ ورأيت في رؤية ،وكان بها
نهر فتحي .ثم أنا رفعت عيون األلغام ،والمنشار ،وها ،وهناك وقفت أمام النهر من ذاكرة الوصول العشوائي التي لها قرنان :وقرون اثنين كانت
عالية؛ ولكن كان أعلى من اآلخر ،وجاء آخر أعلى .دانيال 3-8:2

هللا هو مرة أخرى باستخدام سيمبوليسمس لتصوير شيء ما سبق لنا ،ولكن بطريقة مختلفة .هذا وصف نظراً لقرون اثنين في ذاكرة
الوصول العشوائي ،بغية الكشف عن جوانب مختلفة لما أبداه قبل في الصور الملتقطة من النظام األساسي يتكون من المعادن األربعة من حلم الملك
نبوخذنصر.

القرن واحدة "أعلى" من األخرى
ولكن أن كان أعلى من غيرها :هذا الوصف الذي يصور أحد ابواق لذاكرة الوصول العشوائي بأنه أعلى من اآلخر وسيلة إعالم لنا ،أن
هذا من ذاكرة الوصول العشوائي يمثل نفس المملكة أو األمة كما تتحمل مثل مخلوق ألنه جانب واحد أعلى من غيرها .إذا كنت تذكر الدب مثل
خرج الوحش من البحر في الرؤية السابقة .كما أننا نفهم اآلن ،كان الدب رمزاً لإلمبراطورية الفارسية كما فعل "الجزء الثاني" من التمثال والكتفين
والصدر من الفضة ،ولذلك ذاكرة الوصول العشوائي مع قرنان ،واحد أعلى من اآلخر ،أيضا رمزاً لإلمبراطورية الفارسية.

وجاء آخر
 ،وجاء أعلى آخر .بي الظن أعاله معتمد من قبل حقيقة أن القرن واحد أعلى من غيرها ،وإشارة إلى الدب يجري أعلى على جانب واحد
على الجانب اآلخر ،ثم إشارة أخرى إلى أن يأتي القرن أعلى ،أو القرن أكثر قوة ،حتى بعد األولى .هذا يتسق مع التاريخ ،حيث أن المملكة من
 ،Medeالمملكة األضعف ،جاء قبل ذلك الفرس ،أو المملكة أقوى.

كنت قد الحظت أيضا أن هللا ال يتكلم مرة أخرى من بابل .وهذا يرجع إلى أن درس التاريخ مرت اآلن بابل ،فضال عن حقيقة أن السبب
كله لدرس التاريخ الكشف عن مكافحة المسيح ،ومحاوالتها في خداع الرجل فيما يتعلق بالعبادة الحقيقية هلل؛ ولذلك أي إشارة إلى بابل ال طائل في
أن تحقق هدفها المتمثل في إظهار بابل كمقاومة إلرادة هللا.

توجيهات للفتح
رأيت ذاكرة الوصول العشوائي دفع غربا ،وشماال وجنوبا؛ حيث أن ال البهائم قد تقف أمامه ،لم يكن هناك أي التي يمكن أن تقدم من يده؛
إال أنه وفقا إلرادته ،وأصبحت كبيرة .دانيال 8:4

وكما ذكرت من قبل ،وهللا يعطينا المعلومات ،ثم في الرؤية القادمة يستعرض ما قدم لنا من قبل ،ثم يعطينا معلومات جديدة ،لذلك لضمان
أن يكون مفهوما أن حصلنا قبل صحيحا ً ومع فهم كامل .البحث عن هذا أن يكون صحيحا ً في هذا المجال واآليات التالية ،ألنه يتم اآلن إعطاء
المعلومات الجديدة التي يمكن أن نستخدمها لمقارنة مع ما نعتقد أننا نعرف ،لتحديد أن فهمنا الصحيح لما يكشف لنا هللا في هذه النبوءات.

ال إلى الشرق
ذاكرة الوصول العشوائي دفع ثالثة اتجاهات مختلفة ولكن ليس إلى الشرق .وهذا يتسق مع التاريخ ،والفرس لم تحاول توسيع المملكة
على الشرق في الماضي على نهر اندوس في الهند ،ولكن تمديد تلك اإلمبراطورية حتى الحدود مع الهند من قبل بابل غزا الفرس.
العبارة ،ال البهائم قد تقف أمامه ،يشير إلى أنه ال توجد دولة أخرى يمكن الوقوف ضد الفرس ،على األقل في السنوات األولى بعد ذلك
غزا البابليين.
تذكر :وحش رمزي من أمة أو اإلمبراطورية ،مثلما األبواق رمزية من الممالك أو األمم.

أنه الماعز ،اإلمبراطورية اليونانية
وكما كانت تنظر في ،ها ،وماعز أنه جاء من الغرب على وجه األرض كلها ،ولمست األرض ال :والماعز قد قرن ملحوظ بين عينية.
دانيال 8:5

في الرؤى السابقة ،عقدنا العزم ،أو ينبغي أن أقول المفترض ،أن اليونان ستكون المملكة الكبير القادم تأتي بعد الفرس ،حيث أن التاريخ
يقول لنا أنه كان اإلغريق الذي غزا اإلمبراطورية الفارسية .هذه اآلية تعطينا المزيد من األدلة على أن هذا صحيح بأنه تنبأ باهلل.

يأتي من الغرب
"الماعز أنه" يأتي من الغرب :إذا نظرتم إلى خريطة للمنطقة ،اليونان تقع إلى غرب اإلمبراطورية الفارسية ،مما يعطي أدلة إضافية
لدعم فرضيتنا السابقة ،أن "الجزء الثالث" من التمثال" ،تنورة من البرونز" ،والوحش الثالث" ،ليوبارد مثل الوحش ،رمزية لإلمبراطورية
اليونانية.

ال تلمس األرض
هذه اآلية كما يقول لنا أن عنزة أنه لم تلمس أرض الواقع ،وطريقة أخرى لتشير إلى أنها جاءت بسرعة كبيرة .وهذا بالطبع يتفق مع
فكرة ليوبارد مع أجنحة.

قرن ملحوظ
وقد الماعز أنه قرن ملحوظ .القرن هذا ،الجديرة بالذكر ،وأعتقد أن يكون إشارة إلى اإلسكندر األكبر .ألكسندر الذي حشدت اإلغريق لغزو
فارس ،وأنها لحقيقة مقبولة تاريخيا أن ألكسندر ،التي تسببت في اإلغريق الساحقة نفوذ في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط ،تأتي إلى أقصى
إمكاناتها.

وغضب سلطته
وقال أنه جاء إلى ذاكرة الوصول العشوائي التي قد قرنان ،التي شهدت يقف أمام النهر ،وركض له في غضب سلطته .دانيال 8:6

عندما غزا ألكسندر فارس ،أنه فعل ذلك مع السلطة الكاملة لجيشه وقواته من الحرف ،تاركا ً شيئا مرة أخرى .وهذا تعطي الدعم مرة
أخرى لهذا الماعز أنه يجري رمزية اإلمبراطورية اليونانية.

انتقلت مع كلير
ورأيت له تقترب من حد ذاكرة الوصول العشوائي ،وأنه تم نقله مع  cholerضده ،وسموت في ذاكرة الوصول العشوائي ،والفرامل له
قرنان :وهناك أية سلطة في ذاكرة الوصول العشوائي على الوقوف أمامه ،لكنه يلقي له وصو ًال إلى األرض ،ويختم عليه :وكان هناك ال شيء
يمكن أن توفر ذاكرة الوصول العشوائي من يده .دانيال 8:7

كما طالب تاريخ ،ال أعرف أية كلمات أخرى ،الذي وصف ذلك التحديد السم ألكسندر الهجوم ضد اإلمبراطورية الفارسية أو اآلثار
المدمرة الناجمة عن االعتداء.

كان "القرن العظيم" المكسور
ذا التيس أنه مشمع كبيرة جد ًا :وعندما كان قويا ،القرن العظيم كانت مكسورة؛ ألنه جاء أربعة منها ملحوظا نحو الرياح األربع من
السماء .دانيال 8:8

عندما كان قويا ،انكسر القرن العظيم :هذا وصفا ً ممتازا لوفاة ألكسندر .وكان ال يزال شابا وكان السلطة الكاملة لغزواته وراءه عندما
توفي.

أربعة منها ملحوظة
ألنه جاء أربعة منها ملحوظا نحو الرياح األربع من السماء :هذا هو إشارة إلى "جنراالت ألكسندر" األربعة الذين كانوا عند وفاته
قسمت مملكته بين أنفسهم .يخبرنا التاريخ بأن "الجنراالت األربعة" التي قسمت إمبراطورية اإلسكندر كانت ،كاسندر ،الذين اتخذوا منطقة مقدونيا،
انظر الخريطة الواردة أعاله؛ ليسيماخوس ،الذي تولي في مناطق تراقيا والجزء الغربي من تركيا؛ في العصر الحديث سلوقس ،الذي تولي في ما
كان يعرف في آسيا ،والتي تشمل سوريا من خالل بالد ما بين النهرين المنطقة الشرقية لنهر اندوس؛ وأخيراً ،بطليموس الذي أخذ مصر.

"تأخذ

مالحظة" :أن في هذه الرؤية الوحوش ليست الوحوش المرعبة ،بل يصور كذاكرة الوصول العشوائي وماعز ،هذه هي

اثنين من الحيوانات التي قدمت تضحيات في المعبد في القدس .واعتبر هذا احتمال أن هللا يقول لنا أن هو استخدام هذه الدولتين كتضحيات ،لتؤدي
بنا إلى الغرض الحقيقي من هذه الرؤى .من الممكن أيضا أن هذه الصور تبلغنا أن اثنين من هذه الممالك كانت ال يسيطر عليها الشيطان أو سلطته
إيرثلي مكافحة المسيح ،لكن أن اإلمبراطورية القادمة والرابع أن تنشأ.

قوة المسيح الدجال
القرن قليال
ومن أصل واحد منهم خرج القرن قلي ً
ال ،الذي مشمع تتجاوز كبيرة ،نحو الجنوب ،ونحو الشرق ،ونحو األرض ممتعة .دانيال 8:9
قد تقولون ،االنتظار لمدة دقيقة ،وهذا يذهب من اليونان الحق للقرن األفريقي قليالً ،ماذا عن اإلمبراطورية الرومانية؟ هذا أفضل شيء
قال من وجهة نظر تاريخية .روما على الرغم من الالتينية ،وكان يتأثر تأثرا كبيرا في تاريخها المبكر اليونان ،حتى يمكن القول أن اإلمبراطورية
الرومانية لم يكن أكثر من استمرار "اإلمبراطورية اليونانية" ،كما يمكن أن أقول لكم أن الواليات المتحدة إال استمرار ألمم أوروبا .في ضوء ذلك،
ونحن اآلن نعرف أن روما يجب أن يأتي القادم ،هللا يقفز إلى األمام للقرن األفريقي قليالً إلقناع لنا ،وأنه ليس من روما أنه يظهر كل من هذه الرؤى
ل ،بل أنه من هذا القرن قليالً ،أو مكافحة المسيح أنه يريد منا يكون على علم.

إمبراطورية الشر
أود أن أشير أيضا بيد أن اإلمبراطورية الرومانية المعروف تاريخيا "إمبراطورية الشر" .وهذا ليس دون سبب .قبل وقت طويل من
إنشاء منطقة القرن قليالً أو مكافحة المسيح ،بدأت اإلمبراطورية الرومانية بالتنفيذ المنهجي واضطهاد القديسين هللا .واعتبر هذا دليالً على تأثير
ا لشيطان كان على الحكام أو األباطرة من روما .عندما أصبح من الواضح أن تقع اإلمبراطورية ،الشيطان من خالل نفوذه بسبب إنشاء القرن قليالً
أو مكافحة المسيح ،حيث أنه ال تزال لديه قوة على األرض أنه قد تؤثر على مدى ،كي يواصل حربه ضد القديسين هللا.
النقطتين للبوصلة أن هذا القرن القليل دفعت نحو ،يدعم ذلك هو مكافحة المسيح الذي هو إشارة هللا .مكافحة المسيح كان بالفعل قوتها في
أوروبا الغربية ،حيث أنها تنمو في القوة والنفوذ ،فإنه يحاول ممارسة نفوذها على شرق اإلمبراطورية الرومانية ،وكذلك.
األراضي نتمنى بالطبع إشارة إلى أرض دولة إسرائيل المعروف بفلسطين .في الكتاب المقدس ،هللا يشير دائما ً إلى هذه المنطقة من العالم
كما نتمنى األرض أو أرض اللبن والعسل.

يلقي بعض
وهو مشمع كبيرة ،حتى للبلد المضيف للسماء؛ ويلقي بعض من البلد المضيف ،والنجوم على األرض ،وختم عليها .دانيال 08:10

تعريف واحد لكلمة المضيف هو" ،الحيوان أو النبات الذي أو التي يعيش كائن حي آخر" .هو "المضيف السماء" هللا أو يسوع المسيح .لقد
أعطى هللا الحياة على األرض ،ودون هللا لن يكون هناك ال الحياة ،لماذا هللا يمكن أن يشار إليها باسم مضيف السماء .وفي هذا الصدد ،هللا هو
المضيف الذي يوجد جميع أشكال الحياة.
تعريف آخر لكلمة المضيف هو" ،عددا كبيرا؛ عدد وافر " .وهذا أيضا وصفا ً جيدا لما يقوله هللا في دانيال  .08:10هذه اآلية إشارة إلى
القرن األفريقي قليالً أو مكافحة المسيح ،وأنه يلقي بظالل ،أو تغيير الوصايا واألوقات هلل .يمكن أن يكون هذا أيضا إشارة إلى...

وذيله لفت الجزء الثالث من نجوم السماء ،ويلقي بها على األرض :والتنين وقف أمام المرأة ومستعد ألن المسلمة ،ألن يلتهم طفلها بمجرد
أنها ولدت .رؤيا 13:4

كما ترون ،الصيغة مماثلة في معنى ،أن الذي حاليا تحدث في كتاب دانيال وسفر الرؤيا ،واحد.

تضخيم نفسه
نعم ،أنه يضخم نفسه حتى لألمير للبلد المضيف ،ومنه اتخذ التضحية اليومية بعيد ًا ،وكان يلقي مكان له مالذا ألسفل .دانيال 08:11

وهذا يعطي ثم دعم بالدي تأكيد أن هللا هو "المضيف من السماء" تحدث في اآلية السابقة ،ألن األمير المضيفة إشارة إلى "يسوع
المسيح" ،ابن هللا ،ويعني أن الشيطان أو أن المسيح الدجال إعداد أنفسهم (تضخيم نفسه) أن تكون أكبر من أو االستعاضة عن "يسوع المسيح" ،
هللا الكون.

يوميا "التضحية اتخذت" بعيدا
الكلمات القليلة التالية لها معان متعددة .الكلمات ،و منه اقتيد التضحية اليومية ,على حد سواء مربكة للكثيرين كما كانت بالنسبة لي،
وتنوير لي اآلن أن هللا قد أعطى لي التفاهم.
تحتاج أوالً إلى معرفة الذين يشير كلمة "له"  .وهناك اثنين من الشخصيات التي يتم الرجوع إليها ومكافحة المسيح" ،نفسه "،وأن
"األمير من البلد المضيف "،يسوع في اآلية أعاله .ثم الشعر يخبرنا ، ،ومنه اتخذ التضحية اليومية بعيدا .وهو واحد من االثنين يشار إلى كلمة
"له"؟ كان التضحية اليومية تؤخذ بعيداً عن طريق مكافحة المسيح ،أو "األمير المضيفة (يسوع)" ،ولم يؤدي إلى أن تؤخذ بعيداً؟
وسيكون تفسير متعجل أن المسيح الدجال أو الشيطان بسبب التضحية اليومية أن تؤخذ بعيداً .ولكن أطلب منكم ،أن ما هو الغرض؟ كانت
التضحيات التي أجريت في المعبد ،بغرض أولئك الذين قد أخطأ قبل مجيء يسوع المسيح .هذه التضحيات يسمح بأن أولئك الذين قد أخطأ بجرف
آثامهم .ولذلك ،كنت أعتقد أن سبب وجيه للشيطان تريد أن تأخذ بعيداً ،الحق .واقترح أن الشيطان كان يفضل استمرار التضحيات .لماذا تسأل؟ لم
يعد لدينا التضحيات الموافقة على هللا .مع السيد المسيح يعطي حياته على الصليب آثامنا ،تم الوفاء بغرض التضحية ،التي كانت رمزية الخيمة
الحقيقية في السماء .،وسيكون أي تضحيات إضافية الوقاحة وإهانة للتضحية بالمسيح .ولذلك ،أنها بسبب تضحية المسيح على الصليب الذي يسبب
التضحية اليومية أن تؤخذ بعيداً.

كان يلقي مالذا ألسفل
الجزء األخير من هذه اآلية هو المفتاح لفهم أي منهما كان أن سبب التضحية اليومية أن تؤخذ بعيداً" .كان يلقي مكان له مالذا ألسفل"،
كلمة "له" هو المفتاح .الحرم الشريف الذي هو السؤال؟ وكان المعبد في القدس ومالذا للمسيح أو الشيطان؟ في بعض األحيان كنت قد نتساءل ،مع
جميع الذنوب والكفر التي تجري داخل المعبد بالشيوخ أنه ربما كان أكثر بيت الشيطان من بيت هللا ،ولكن الغرض منه لإلشارة إلى مجيء السيد
المسيح ،مما يعني أنها كانت مالذا للمسيح .لذلك ،عبارة "من له" يعني أن التضحية اليومية اتخذ بعيداً ،بسبب تضحية المسيح على الصليب ،لم
يعد ثمة حاجة لذلك.
وبطبيعة الحال ،اليهود الذين يرفضون المسيح ال أرى أنه بهذه الطريقة ،ولكن حولوا ظهورهم على هللا ،خالل الوقت قبل إرميا وحزقيال،
مما أسفر عن تدمير المعبد األول ،فقط استغرق تلك السنوات ما بين تدمير المعبد األول إلى تدمير المعبد الثاني ،وأن هللا عرض إسرائيل لتخليص
نفسه  ،وأنها فشلت .وسوف يناقش هذا الفشل بمزيد من التفصيل األخير.
عليك أن تكون حذراً عند قراءة هذه اآلية .الكلمات" ،أنه يضخم نفسه حتى لألمير للبلد المضيف "،الذي يقول لي أن أعرب ،الشيطان،
أو مكافحة المسيح ،طعن حتى األمير للبلد المضيف ،والتي يمكنني تفسير كما يجري (أمير المضيف)"يسوع المسيح" .كانت هذه المواجهة التي
أسفرت عن تضحية المسيح على الصليب ،وبالتالي وضع حد للحاجة إلى التضحية باليومية .أن هذه اآلية يقول أنه سوف يلقي الحرم أسفل يعني أن
يكون دمرت ،الذي من التاريخ نعرف يحدث عند الرومان هدموا عليه حوالي  70م أو حوالي  30عاماً بعد صلب المسيح.

أنه يمارس وازدهرت
وأعطيت لمضيف له ضد التضحية يوميا بسبب مخالفة ،وأنه يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع؛ وتمارس ،وازدهرت .دانيال 08:12

المضيف ضد التضحية اليومية  ,المضيف مرة أخرى إشارة إلى السيد المسيح .المسيح سيكون البلد المضيف ضد التضحية اليومية ،ألن
التضحية بالحيوانات لتنظيف اآلثام بعيداً لم تعد تتغاضى هللا بسبب تضحيته أوالده.
"بسبب مخالفة "،بالنسبة لي ،وتقترح أن الحرم كان يسمح لتدمير باهلل ،وانتهت التضحية اليومية ،بسبب تجاوزات شعب إسرائيل ،بسبب
قبول األكاذيب وتقاليد الشيطان والرجال أكثر "وصايا هللا" ،ورفض قبول يسوع "شعب إسرائيل" الذي طال انتظاره ،المسيح.
بعبارة" ،وأنه يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع؛" هو إشارة إلى إنشاء مكافحة المسيح وتجديف أن ذلك التدفق ،واألكاذيب التي
يقول ،وهكذا صب الحقيقة على أرض الواقع .الكلمات" ،وأنه يمارس ،وازدهرت '' ،هو إشارة إلى حقيقة أن مكافحة المسيح نمت وازدهرت رغم
األكاذيب وتجديف .نحن نعرف في التاريخ حدث هذا لسنوات  .1260وسوف تظهر في البداية والنهاية الفترة السنوات لهذا العام  1260أبعد قليالً
في هذه "الدراسة الكتاب المقدس".

القدرة على معاقبة
نضع في اعتبارنا ،أن مكافحة المسيح هي قوة الشيطان على األرض للتأثير ،وفي بعض الحاالت تحكم الرجل وحكامهم .مكافحة المسيح
موجودة على األرض منذ آدم وحواء وأزيلت من جنة عدن .ما تشير إلى كل هذه النبوءات التي تعطي هللا ليس إنشاء مكافحة المسيح ولكن إنشاء
مكافحة المسيح كقوة قادرة على إعطاء العقوبة ألي وكل الذين يعارضون له .كما أظهرت الفعل ،يحدث هذا عند مكافحة المسيح تعطي قوة وسلطة
لسيادة الدولة أو األمة ،وما يمثل الرمزية من "القرن األفريقي قليالً".

األيام النبوية 2300
كما مع نبوءات أخرى ،يساوي " 2300يوما النبوية"  2300سنة حرفية .هذه النبوءة الوقت بداخله كل سنة من سنوات  1260التي
أصبحت معروفة إلى "العصور المظلمة" ،فضال عن الوقت بعد قصة النبي دانيال  70عاما ً عندما تعطي فرصة ثانية "دولة إسرائيل" في
الخالص.

ما المدة
ثم سمعت سانت واحد تكلم وقال سانت آخر منعزلة أن سانت معينة الذي كلم" ،متى يجوز أن الرؤية فيما يتعلق بالتضحية اليومية،
ومخالفة الخراب ،إلعطاء الحرم والمضيف ليكون الدوس تحت األقدام؟" دانيال 08:13

يجري السؤال" :متى سيكون الشيطان لجعل الحرب ضد قديسين هللا ،ودنس الحرم القدسي الشريف هلل" .الحرم الشريف هو المعبد في
القدس .المعبد الثاني تقريبا من البداية كان تحت تأثير الشيطان .مع يسوع المصلوب وأعطيت المعبد دمر ،الجبال المقدسة التي هي ألولئك الذين هم
مقفرة ،الذي هو القول ،أولئك الذين ال يملكون هللا .إذا لك ال عبادة هللا كما أنه أوامر ،ثم ال عبادة هللا على اإلطالق ،ولذلك كنت مهجورة ،مع أي
أمل في الخالص.

الحرم الشريف أن تطهر
وقال لي" ،منعزلة اثنين ألف وثالثمائة يوما ()2300؛ ثم يقوم الحرم أن تطهر " .دانيال 08:14

وحتى هذه النقطة أظهرت أننا نبوءات الوقت أقل من  2300يوما .هذا ثم يجري  2300يوما النبوية أخبرنا أن هناك فترة زمنية أطول
بكثير كل أخرى أقصر الفترات الزمنية المضمنة في.
العبارة" ،ثم يقوم الحرم أن تطهر "،إشارة إلى الخيمة في السماء ،ومن ثم في نهاية هذه األيام النبوية  2300أو  2300سنة حرفية،
رئيس قس ،المسيح ،كنيسة المسيح ،سيتم تطهير أنه (الخيمة) من الخطايا اإلنسان .لفهم أفضل لهذا ،اقترح عليك قراءة المقطع في كتاب الويين
الفصل  ،22حيث يتم شرح واجبات الكهنة والكهنة من الخيمة.
هذا هو  2300األيام النبوية ،أو  2300سنة حرفية .عندما تفعل هذا تبدأ ومتى تنتهي ،قد تسأل .وهناك آراء متباينة بشأن عندما يبدأ هذا
الخط عام  ،2300لكن الكتاب المقدس محددة للغاية بشأن متى تبدأ كل هذه ،إذا كنت تقرأ عبارة الكتاب المقدس معناها الحقيقي بدالً من اآلنسة-
التفسيرات الواردة بالشيطان .في نهاية هذا الفصل ،لقد وضعت الرسم بياني ،مما سوف تساعدك على مشاهدة هذا الجدول الزمني فيما يتعلق
بخطوط مرة أخرى تنبأ دانيال في الفصل .9

شرح غابرييل
وأنه جاء لتمرير ،عندما ،حتى أنا دانييل ،لو كان ينظر إلى الرؤية ،وسعى للمعنى ،ثم ،ها ،وهناك وقفت أمام لي كمظهر رجل .وسمعت
صوت رجل بين المصارف لفتحي ،الذي دعا ،وقال" :غابرييل ،تجعل هذا الرجل لفهم الرؤية" .دانيال 16-08:15

بعد أن كان الرؤية ،دانيال يريد أن يفهم معنى ذلك ،أنا متأكد من ذلك.
وتعطي المالك جبرائيل إذن هللا أو يسوع ،إلعطاء دانيال تفسير هذه الرؤية.

وقت نهاية
حيث أنه جاء بالقرب حيث وقفت :وعندما جاء ،كنت خائفة ،وسقطت على وجهي :ولكنه قال لي" ،فهم ،يا ابن الرجل :لوقت النهاية تكون
الرؤية ".دانيال 08:17

أفسر هذا يعني ،أن ال أحد يفهم دون شك ما هي هذه الرؤية كل شيء حتى نهاية الوقت ،أو نهاية أليام .لقد أعطيت بفضل هللا ،فهم هذه
الرؤى لدانيال ،يوحي لي أن أعيش في "نهاية األيام" أو قريبة جداً منها .وهذا أيضا يقول لي ،أن أولئك الذين عاشوا قبلي ،على مر القرون ،لن
يكون فهم لماذا يعني اآليات هذه ،التي حقيقة ،ولد التاريخ.

كما هو الحال في نوم عميق
واآلن كما كان يتحدث معي ،كنت في نوم عميق على وجهي نحو األرض :ولكنه تطرق لي ،وتعيين لي منتصبة .وقال أنه قال" ،ها،
سوف تجعل إليك معرفة ما يكون في نهاية المطاف األخير من السخط :لعين الوقت في أن يكون النهاية ".دانيال 19-08:18

نهاية آخر من السخط يشير إلى األكاذيب واالتهامات التي جعلت إبليس ضد "هللا سبحانه وتعالى" .في ذلك الوقت ،عندما يتم كشف جميع
الشيطان يكمن أن تقع وجميع المالئكة في السماء وسكان األرض سوف نعرف لهم باألكاذيب ،وبعد ذلك سيكون النهاية ،وسيتم مسح هللا سمعته
الطيبة وثم هللا سوف تكون قادرة على التعامل مع الشيطان مرة وإلى األبد.

هللا يفسر له نبوءات
باهلل التالية عن طريق مالكه جبرائيل ،يعطينا شرح لآليات السابقة.

اإلمبراطورية الفارسية
ذاكرة الوصول العشوائي التي أنت سوسة لها قرنان من ملوك ميديا وفارس .دانيال 08:20

يعطي هذا ثم التحقق إلى بال دي التأكيدات السابقة أن الجزء الثاني من التمثال أو الصدر والذراعين من الفضة ،فضال عن الوحش الثاني،
الدب الذي كان متحدب على جانب واحد ،ومرة أخرى ثم ذاكرة الوصول العشوائي مع القرن واحدة أعلى من األخرى سيمبوليسمس كل من
"اإلمبراطورية" الفارسية وسائل اإلعالم.

اإلمبراطورية اليونانية
والماعز الخام هو ملك جريشيا :والقرن العظيم الذي بين عينية هو الملك األول .دانيال 08:21

مرة أخرى ،وهذا يدعم ما قلته ،أن الجزء الثالث من التمثال يمثل اليونان ،كما يفعل الوحش الثالث ،الفهد ،جداً "أنه الماعز" .وهذا يعطي
أيضا التحقق أن الملك أولى تحدثت عن هو في الواقع اإلسكندر األكبر وأن ألكسندر الذين الموحدة التحالف المقدوني غريكو الذي غزا ثم
اإلمبراطورية الفارسية إنشاء "اإلمبراطورية اليونانية".

ملوك اليونانية األربعة
واآلن بعد أن يتم كسر ،بينما أربعة وقفت لذلك ،يجوز الوقوف أربع ممالك خارج البالد ،ولكن ليس في وسعه .دانيال 08:22

في القرن واحدة من "الماعز قال" مكسورة ،الذي يقول أن وفاة ألكسندر ،و أربعة الوقوف في مكانها .ألكسندر يموت في أوج قوته،
ونظرا ألن هناك ال وريث للعرش ،جنراالته األربعة تقسيم اإلمبراطورية بينهما .و لكن ليس في وسعه ،يعني أن هؤالء الملوك األربعة ال يملكون
السلطة أو شخصية اإلسكندر األكبر ،وذا تبقى اإلمبراطورية في الحدود التي ألكسندر يحدد وليس زيادة توسيع.

ملك مالمح شرسة
وفي الساعة األخيرة المملكة ،عندما يتم تأتي المعتدين بالكامل ،ملك مالمح شرسة ،وفهم األحكام الظالم ،يجوز الوقوف .دانيال 08:23

هذه اآلية يقفز الحق في الماضي اإلمبراطورية الرومانية ويخبرنا عن ملك أكثر بعدا .ويتم ذلك على سبيل المثال ،أن التركيز في "نهاية
الوقت نبوءة الكتاب المقدس" ليس في روما ،ولكن في بذور أو إيقاف الربيع ،وعلى وجه التحديد في القرن األفريقي قليالً أو مكافحة المسيح
وترتيباتها مع الدول العشر التي ملء الفراغ الذي تم إنشاؤها عندما سقطت مدينة روما.
ملك أ مالمح شرسة تشير إلى مكافحة المسيح ،كملك ،وبالتالي إعطاء التحقق أن القرن األفريقي القليل مملكة .كما تعطي هذه اآلية
القرائن للهوية مكافحة المسيح .تعني كلمة "شرسة "،أن لها طابع العنف أو الوحشية ،ال مسامحة أو رحيم .

في الوقت األخير
وفي المرة األخيرة ،عبارة مثيرة الهتمام بالنسبة لي .الكلمات" ،المرة األخيرة" يشير إلى نهاية مرات .ال تخلط بين الفرق بين نهاية
العصر ،وفي نهاية األيام .وكما سبق أن شرحنا ،أنني مقتنع بأن يبدأ "من أوقات النهاية" عندما يعلن نفسه يوليوس قيصر ،ديكتاتور للحياة ،وبالتالي
إنهاء الجمهورية الرومانية وإنشاء اإلمبراطورية الرومانية ،وهذا يحدث في مكان ما حوالي  30قبل الميالد .هذا أرى "من أوقات النهاية" ألنه مع
شخص واحد فقط( ،اإلمبراطور) ،مراقبة ،الشيطان قادراً على الحصول على فهم أكثر حزما لسيطرة اإلمبراطورية الرومانية ،مما يعطي الشيطان
أكثر قوة على الجماهير.

نهاية األيام
من ناحية أخرى نهاية يوم ليست محددة حتى في بدايتها ،ولكنها تشير إلى تلك السنوات العديدة الماضية ،قبل "مجيء الثانية للمسيح".
من خالل نعمة هللا ،قد بينت أن نحن اآلن في "نهاية األيام" ،وأن الحرب العظمى والمحنة التي تحدث في "سفر الرؤيا" ،علينا .أرى بداية "نهاية
األيام" كما يجري اليوم نفسه أن "رجسه الخراب" ،أو الزعيم من دين المسيح الدجال( ،البابا الكاثوليكية) ،يقف في المكان المقدس ،وقد حدث هذا
في شهر مايو عام .2014
المملكة ،و تشير إلى الممالك أو اإلمبراطوريات اإلغريق والرومان ،وهو من هذه الممالك أن المعتدين سيأتي الكامل .مما يعني بالطبع
أن مكافحة المسيح( ،خرقته) ستنشأ ،وتحقيق كامل صالحياتها وسلطتها كدولة ذات سيادة.

الجمل الظالم
فهم الجمل الظالم إشارة إلى أنه يجري في إطار شراكة مع الشيطان .وهذا يعني أيضا أنه يعرف كيفية خداع ويكذبون قال أنه عندما يبدو
وكأنه الحقيقة ،مرة أخرى وهو إشارة إلى الشيطان ،ومنهم يدعو هللا "األمير من األكاذيب".

ليس من سلطته الخاصة
وتكون له سلطة األقوياء ،ولكن ليس بقوته الخاصة :وأنه يتعين تدمير رائعة ،وتزدهر ،والممارسة ،ويجب تدمير األقوياء والشعب
الكريم .دانيال 08:24

تذكر :قد أظهرت لك في وقت سابق بشأن استخدام "أنه ،ومعه ،أو له" .هللا في هذه اآلية هو إشارة إلى مكافحة المسيح ك' ،هو'.
وسيكون الكيان مكافحة المسيح السلطة إلنجاز ما سيكون ،على الرغم من كونها أقل شأنا في حجم األمم حوله.
تذكر :وهو "قرن القليل" الذي ترمز إلى أمة صغيرة وهو أن األمة القليل الذي هو مكافحة المسيح ،الذي لديه السلطة لمعاقبة واضطهاد
أولئك الذين يعارضون به "اإلنجيل كاذبة" .قبل قوة مكافحة المسيح( ،األمة قليالً) ،يتم إنشاء ،مكافحة المسيح لم يكن سوى القدرة على التأثير على
الرجال الذين كانوا شخصيات مماثلة والذين يزاولون أنشطة غير أخالقية كما "طريق الشيطان" .مع إنشاء دولة مكافحة المسيح والكنيسة فاكتسب
سلطة معاقبة وتدمير أو لئك الذين سيعطي خالف العبادة الحقيقية والصحيحة "من خلق هللا" .الشيطان اآلن أن السلطة الحقيقية في عالم الرجل
لالنتقام الدقيق والمعاقبة عليها "القديسين هلل" ،الذي يجعل كامل استخدامها في "محاكمات محاكم التفتيش" في العصور المظلمة.
العبارة" ،ولكن ليس بسلطته الخاصة "،آخر فكرة جيدة عن هوية مكافحة المسيح .أنه ال يملك جيشا لفرض إرادتها على اآلخرين ،ولكن
تعتمد على الدول األخرى في أوروبا ،والتي لها تأثيرات قوية على ،االضطالع بالعقوبات واالضطهاد لذلك .لهذا التواطؤ في التقدم وتعزيز مكافحة
المسيح مما يجعل تلك الدول من أوروبا امتداداً لمكافحة المسيح ،وماذا هللا سيتم معاقبة تلك األمم نهاية األيام.

الشعب الكريم
وطبعا ،هو شعب مقدسة أو القديسين من (عالية المبجل) مكافحة المسيح يسعى إلى تدمير أو الحروب ضد ،إال إذا كان أي شخص آخر
يحصل في طريقها ،أو يظهر أي معارضة في العقيدة ،فإنه سيتم تدمير لهم كذلك ،حتى لو كان ملك لبلد آخر ،التي ثبت في التاريخ.

تدمير طريق السالم
ومن خالل سياسته أيضا أنه سوف يتسبب الحرفية تزدهر في يده؛ وأنه يجوز تكبير نفسه في قلبه ،وطريق السالم يجب تدمير كثير :أنه
يجوز أيضا الوقوف ضد أمير األمراء؛ ولكنه قال أنه يكون كسر دون اليد .دانيال 08:25

ومن خالل سياسته يشير إلى العقيدة الدينية والتقاليد التي سوف تضع مكافحة المسيح.
أنه يأمر الحرفية تزدهر في يده .كلمة "الحرفية "،كما هو مستخدم في هذه اآلية هي الكلمة اإلنكليزية التي تترجم من الكلمة العبرية،
"ميرمة" ،مما يعني لخداع ،االحتيال ،كاذبة ،تقاطع ،مهارة ،الغدر .ذلك أنه بواسطة هذه تجديف أن يزدهر مكافحة المسيح.
بالسالم تدمير كثير .وهذا يعني أن "قال  "،مكافحة المسيح ،سوف ال شن حرب باألسلحة العادية من الجيوش ضد كل الذين يعارضون له،
ولكن بالمكر والكذب والخداع ،واإلدالء بشهادة كاذبة ضد خصومها ،فإنه سيؤدي في األمم موالية لتنفيذ عمليات اإلعدام هذه فإنه ال يفعل ذلك
بالذات .ناجحا ً جداً مكافحة المسيح أنها قادرة على إرسال به األنصار في حدود جداً من البلدان األخرى ،دون خوف من االنتقام من تلك األمم،
وتأخذ مواطنيها للتعذيب واإلعدام دون النظر في القوانين المدنية لتلك األمم األخرى.

أمير األمراء
وتمثال معدني والقدمين وأصابع القدم التي كانت مقطوعة للقطع بحجر ال قطع باليد .دانيال 35-02:34

أمير األمراء هو إشارة إلى "يسوع المسيح" ،الذي كان في وقت دانيال ،ال يكون ولد  600سنة أخرى .مكافحة المسيح سوف ،ومن خالل
األكاذيب والخداع ،التلويث ويغير "تعاليم يسوع" ،إلى النقطة التي سيتم التعرف عليها كما يجري يسوع قبل تلك التي دأب على دراسة "تعاليم

يسوع" .من خالل الدروس القادمة ،سوف تظهر كيفية مكافحة المسيح يحقق ذلك .اإلشارة إلى العبارة" ،ولكنه قال أنه يكون كسر دون اليد"،
إشارة مرة أخرى إلى:
وكما قد تذكرون ،كان هذه اآلية إشارة أخرى إلى "يسوع المسيح" .مع هذه التعاريف ،دعونا إعادة صياغة اآلية أعاله.
"ومن خالل سياسات مكافحة المسيح ،واستخدام الخداع واألكاذيب واإلدالء بشهادة زور ،مكافحة المسيح سيتم تكبير نفسه في قلب بلده،
وقبل استخدام هذه تريتشيريس ،أنه يتعين تدمير" القديسين هللا "العديد .مكافحة المسيح سوف حتى الوقوف ضد ابن هللا ،ولكن في نهاية المطاف أنه
سيتم تقسيم دون اليد قبل المسيح" .

ليس أليام عديدة
والرؤية في المساء والصباح الذي قيل صحيح :أنت اسكت ولهذا السبب الرؤية؛ لذلك يكون لعدة أيام .دانيال 08:26

رؤية حقيقية
كذلك يشهد الرؤية نظراً لدانيال ويفسره غبريال المالك غابرييل ،و أن كان صحيحا ،وبالتالي رؤية من هللا .عندما يقول هللا شيئا سيحدث،
فإن ذلك سيحدث ،لذلك ينبغي أن يكون هناك شك.

لعدة أيام
المرجع الذي سيكون لعدة أيام هو مرجع آخر أن هذه النبوءات يتم تعني ألولئك الذين يعيشون في "نهاية األيام" لفهم وليس ألولئك في
أيام دانيال أو لعدة قرون بعد ذلك.

يوم واحد لمدة سنة واحدة
اإلشارة إلى لعدة أيام كما يساعد على إثبات أن يوميا في "وقت انتهاء" النبوءة رمزي لمدة سنة .يمكنك أن ال ترى أن هذه العبارة" ،ألنها
تكون لعدة أيام ، "،يعني في الواقع لسنوات عديدة؟ وهذا يسير جنبا إلى جنب هللا ما كشفت لنا في "كتاب حزقيال" ،ولذلك هللا يبين لنا أن يوم واحد
يساوي سنة واحدة في نبوءات وقت نهاية ونهاية اليوم.

لم يفهم الرؤية
وأنا دانييل أغمي عليه ،وكان المرضى في بعض األيام؛ بعد ذلك ارتفع ،والتجارية للملك؛ واندهشت الرؤية ،ولكن أي فهمه .دانيال
08:27

وهذا يوحي بالنسبة لي ،أنا الحق عن نبوءات يجري ألولئك الذين يعيشون في "نهاية األيام" ،ألن من الواضح أن مناقشة دانيال ' له
الرؤى مع اآلخرين من يوم ه ،ولديهم أي فكرة عن ما هي أحالم يعني ،ولكن هللا قد أعطى لي هذا الفهم ،ومن خاللي يمكنك أيضا فهم .هذا هو دليل
آخر ،في رأيي ،أننا نعيش في "نهاية األيام".

على الطريق الطويل
هللا اتخذت هذا الطريق الطويل لتبين لنا الهوية لمكافحة المسيح حتى عندما أخيرا حصلنا الهوية ،سوف نعرف أن يكون صحيحا ً بسبب
جميع األدلة التي قدمها لنا .سيتم إعطاء إجراء مناقشة كاملة وشرح لكافة المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح في آخر الدرس.

