שיעור 15
השטן דרך ההיסטוריה
זהו דיון על הזהות של אנטיכריסט ,אבל אלוהים מרגיש זה להבין מי ואת מה אנטיכריסט הוא ,אתה צריך סקירה היסטורית של
המעורבות של השטן בענייניהם של האדם ,ואת הנסיונות שלו כדי להונות אדם לדעת את האלוהים האמיתי ,ואת מה הוא (אלוהים)
ופירושה.
אני משוכנע כי השטן היה בעבודה בהירארכיה של בית המקדש בירושלים ,אני רואה את זה כמו בקלות יכול להיות נטתה
הסיבה היחידה כי צאצאי יעקב אפילו הכוהנים בבית המקדש דברות האלוהים ,שחווה כל שלו ניסים ואהבה אשר הוא שפך את כדי
עבורם דורות שלהם  ,שיש ברשותם את המילה הכתובה של אלוהים כפי שנמסר להם בכתביו של משה.
כל מי שהיה הרים יהודי או נוצרי ,יודע את סיפורי התנ ך ,ויודע כי השטן החלה להתערב בענייניהם של אדם כאשר אדם וחוה
היו עדיין בתוך גן עדן .לדעתי כל דת שהוקמו אי פעם ואלוהים כל פעם סגדתי לו ,מלבד האמונה האמיתית ,נכון .אלוהים ,אלוהי היקום,
הוא המצאת ,הוקמה על ידי השטן .השטן עושה זאת כדרך של משיכת האנושות מן לסגוד את האלוהים האמיתי ,ובכך נותן סגידה לשטן
במקום.
כדי להדגים את זה וכדי להראות כהמשך ההיסטורי של הניסיונות של השטן מרמה .האנושות ,אלוהים נתן לנו הנביאים,
שבאמצעותו הוא מספר לנו על האמת כאיזון נגד שקריו של השטן.

כמה שקרים השטן
הנבואה המוקלט הראשון נעשה על ידי האל עצמו גן עדן .את כל הסיפור ,אבל בואו נסתכל על זה שוב לאור הניסיונות של
השטן כדי להונות אדם ,ובכך גורם אדם לעזוב את פולחן אלוהי האמת.

שיחה ידידותית
עכשיו הנחש היה עדין יותר מאשר כל החיה של השדה אשר עשה יהוה אלהים .ויאמר האישה",כן ,וטרף אמר אלוהים ,יה לא יזכה
לאכול מכל עץ הגן?" בראשית 3:1

כפי שכולנו יודעים ,הנחש הוא לוציפר או השטן ,האויב שנפלו ,בתחפושת .זה גורם לי לתהות אם לפני השטן שיקר איב ,אם
אלוהים אפשר הזוויות לקחת על הצורה של חיות השדה ,או אם בעשותו כן ,לוציפר כבר היה תוך הפרה של חוקי האל לפני שהוא בכלל

דיבר מילה לחווה .דבר אחד אתה צריך לזכור ,השטן מספרת שקרים ושקרים מרד תוסס בגן עדן הרבה זמן .לפני שהוא סיפר לאדם
וחווה .זה לא רק אדם אשר הוא רימה ,אבל המלאכים יצורים שמימיים אחרים גם כן.
המילה"עדין" תורגם מן המילה העברית ",Aruwm" ,מה זאת אומרת ,חכם ,ערמומי ,בצורה שקרית .אני רוצה לרשום כמה
השטן מתחיל את התקשורת שלו עם איב בפסוק לעיל .הוא ידידותי ,פשוט שואל שאלה ,כאילו סקרן.

תגובה של איב
ואמרה האשה אל הנחש",לאכול פירות עצי הגן :אבל של מפרי העץ אשר בתוך הגן ,וטרף אמר אלוהים ,יה-לא יאכל ממנה ,גם
כן תיגע ,שמא  yeלמות ".בראשית 3:2-3

כפי שאתה יכול לראות ,לפי שיחה ידידותית ,השטן נתן איב סיבה לחשוב על דברי האלוהים ,ועל המצווה שלו זה שהיא לא
אוכלת מהעץ אחד.

השקר המוקלט הראשון
הנחש ואמר האישה",אתם לא מות תמות ":אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם תהיו
כמו אלים ,לדעת טוב ורע .בראשית 3:4-5

השטן נקרא רק אלוהים שקרן ,טוב .ראשית הוא אומר ערב בדיוק ההפך מה שאלוהים אמר לה" ,יה לא מות תמות ",ואז הוא
מוסיף עוד קצת כדי להכניס ספק הכוונות של אלוהים דעתך של חוה בכך שאמר לה שאלוהים אינו רוצה לקבל אותם לאכול של העץ ,אם
הם עושים" ,ולאחר מכן יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם תהיו כמו אלים לדעת טוב ורע" .

לחטא נסלח
רובכם יודעים כי זהו החטא הראשון .מה לא ידעתם אולי הוא החטא הראשון הוא לא מה שאתה חושב שזה הוא .המרה את פי
אלוהים ,והם אכלו מן העץ ,כן . .זה נוגד מצוות האל ,חטא נסלח .ישוע אומר לנו כי חטא זה הוא נסלח ,אז למה אז אדם וחווה יפונו
מהגינה?
טורוס",כל החטאים להימחל בפני הבנים של גברים ,קללות שבעזרתו כל כך אי פעם הם אולי תצחק עלי ":לסמן 3:28

החטא של אדם
החטא האמיתי אשר אדם וחווה הוא שהם מאמינים כי אלוהים שיקר להם ,קבלת  blasphemesהמדוברת על ידי השטן על
האמת של אלוהים .זהו חטא נגד רוח הקודש ,לא נגד את המצוות של אלוהים .זה החטא אשר כל בני האדם נולד עם מאז! העונש על חטא
זה הוא המוות האנושי .אדם לא חטאו ,הוא היה מעולם לא מת.

אבל הוא זה יהיה שמנאצים רוח הקודש הגולמיות מעולם לא מחילה ,אבל הוא בסכנת אבדון נצחי :מארק 3:29

למקרה שלא שמת לב ,השטן בכפירתה רוח הקודש כאשר הוא קרא אלוהים שקרן ולא טוב .לעשות ובכך היא להביא לתשאל
את התו מאוד של אלוהים ,וכדי להכתים את שמו ,כבודו .שם טוב של האל מתגלה כל כך הוא מייצג ,את זה ניתן לראות השתקפות עשרת
הדיברות ,תורתו של ישוע המשיח .העובדה כי אדם וחווה האמין השקרים של השטן ,מאשר להישאר מהר לדבר האלוהים ,הוא חטא
בלתי נסלח ,ולמה הם גורשו מן הגן.
כפי שאתה יכול לראות ,זה השטן מי הוא שקרן ,הרמאי ,לא אלוהים ,ולשתף כי אדם וחווה ,צדדית עם השטן ,הם שני בחטא של
השטן ,זה אומר כי השטן גם יידע מוות כפי אשר נובאו בספר חזון יוחנן.

קנאי
אני האדון האל אני קנאי ,לבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי של אותם ששונאים אותי .דברים 5:9

 .זה משגע לי כי אדם וחווה ,מי ידע אלוהים אישי ,אינטימי פנים אל פנים ,שיום אחד כל שבוע ,היום השביעי ,אלוהים היית
יורד מן השמים יחד עם ילדיו .הם ידעו אותו פנים אל פנים בצורה אינטימית .הוא היה אביהם ,עדיין הם היו כל כך מהר לקבל את שקריו
של השטן .אז באמת חוטאים ,האחד שיש לנו כל דוב ,החטא נגד רוח הקודש ,לא את אדם וחוה אכלו מן העץ האסור.
אני אב ואב גרנד ,ויש לאחד הילדים שלי ,מי אני אוהבת בכל ליבי ,מקבל שקרים האמת סיפר על נגדי ,ישבור את ליבי .אם אתה
מזדהה עם לי את הכאב הזה ,אז אתה יכול להרגיש הכאב הזה בטח יש ,אולי ועדיין לגרום לאל.
משהו שאולי תרצי לזכור כשלומדים את הנבואות .הסיבה שאלוהים נותן את הנביאים החזיונות ,להצביע לנו השטן כבר סביב
גרימת מלחמות ויצירת בדתות אחרות ,במשך זמן רב .כולם במטרה מבלבל האיש ולביטול מיהו אלוהים ,איך אנו צריכים סוגדים לו .על
ידי מראה לנו התקדמות ההיסטורי של איך נוצר כוח אנטי המשיח ,כדאי נוכל להבין את הרמאות כזבים כפי שהם.

לשעבר דברים ישנים
לפני שנמשיך עם הנבואות של ספר דניאל ,אני רוצה לספר לך משהו.
זוכר את הדברים הקודמים של ישן :כי אני אלוהים ,ואין אף אחד אחר; אני אלוהים ,ואין כמוני 46:9 .ישעיהו

",
לשעבר דברים ישנים הם התייחסות שבעת ימי הבריאה ,אשר נתמך על ידי העובדה כי אלוהים מתחיל המשפט עם המילה"זכור
אם אתה זוכר .זו אותה מילה המשתמשת אלוהים כדי להתחיל את הדיבר הרביעי .אני משוכנע כי זה לא בטעות או צירוף מקרים.
אלוהים צריך אתה זוכר שהוא הבורא של היקום כולו ,וכל זה בתוך .למעשה ,הוא יצר את וכי הוא להיות שהיוצר שלך יש את
הזכות לדרוש כי אתה סוגד לו כפי שהוא אומר לך ,לא כמוך נוח ,על ידי שלו( ,של אלוהים) ,הנאה ,לא ע י ההנאה שלך.

אלוהים מנבא את העתיד
שהכריז על סיומו מההתחלה ,מהעת העתיקה הדברים .הם עוד לא עשו ,אומר",עצתי יעמוד ,ואני אעשה את כל התענוג שלי ":ישעיהו
46:10

כפי שתראה ב ספר דניאל ,אלוהים יגיד לנו לדברים יבואו בעתיד ,ביחס דניאל ,שחי בסביבות  600לפנה ס ,עם  100%דיוק.
אף אדם לא יכול לעשות את זה השטן לא יכול לעשות את זה רק אלוהים יכול לראות את העתיד .כי הוא גילה אירועים במדויק מראש,
 2,600פלוס שנים מאז דניאל ,הוכיח לי כי אלוהים הוא אמיתי ,אלוהים הוא בחיים ,יש לו תוכנית .אנחנו רק צריכים לקבל את זה ,חיה
בתוך את חוקיו ,ההבטחות הוא עשה לנו על חיי הנצח ,תתגשם .אם אתה יודע את זה .ואתה מאמין ,בדרך לגאולה.

מאת התענוג של אלוהים
אלה המילים הבאות יש חשיבות עליונה".ואני אעשה את כל התענוג שלי ".בפסוק אחד אלוהים הוא מבהיר כי לא משנה מה אנחנו
רוצים או תשוקה ,שמדובר על ידי הנאה כי אנחנו קיימים ,זה על-ידי ההנאה אם נשרוד .אלוהים מציע לנו "חיים נצחיים ",אבל כדי לקבל
את המתנה הזו ,אנו חייבים לציית לו ,לעשות את שלו הנאה לא שלנו.

 .זה יקרה ,באלוהים נבטח
דיברתי אותו ,גם יביא שזה יעבור; יש לי הפתעה .עיצבתי אותו ,אני אעשה גם את זה 46:11 .ישעיהו

בפסוק זה אלוהים נותן לנו ביטחון כי כאשר ואנו שמים מבטחנו באלוהים ,לעולם לא יהיו להטיל ספק אותו או את המילה שלו.
כאשר אלוהים אומר שהוא יעשה משהו ,אז זה ייעשה ,כאשר אלוהים אומר כי של מלחמת העולם הראשונה ,הגדולה השבעו האיש
אחרית הימים ,אז אנחנו צריכים ספק בזה .זה יהיה בדיוק כמו אלוהים אומר לנו שזה יהיה ,ולכן אנחנו צריכים לחיות חיינו קצרים בציות
לאלוהים כך כאשר זה מגיע  ,אנחנו נהיה של אלו מוגנים מפני הגרוע מכל.

אני אומר לך מראש ,כך תוכל לדעת
עכשיו אני לספר שלפני שהיא תבוא ,זה ,כאשר זה הגיע לעבור ,יה אולי מאמין שאני הוא .ג'ון 13:19

לפרש פסוקים אלה שלושה פשוט להביע" .אני אלוהים ,ואני .אוכיח את זה" כי ישוע מדבר ב מנור הזו היא להראות כי ישוע
הוא אלוהים ,לאותו אל התנ ך החל בברית החדשה .כי אלוהים יכול לתת תחזיות של העתיד היא הוכחה שהוא אלוהים .באתי לקבל כי
אין בתנ ך או בברית החדשה ,אבל המשך של הנחיות ואזהרות של אלוהים מן ההתחלה של התנ ך לסופה.
הופעתו הראשונה של ישו סינגלים מעבר ישראל הישן ,שבו אלוהים נותן הבטחות של קרקע ,אומה של הדורות ,הברית החדשה
שבו אלוהים נותן לחיי הנצח ,גן עדן של כל אחד מאתנו כיחידים עם אלוהים בגן עדן.

ההבטחות של אלוהים
 .זה איך אנחנו מאמינים בדבר אלוהים .אברהם הוא דוגמה טובה של אמונה נוסדה על אמונה בדבר האלוהים .הדיון הבא של
אברהם מגלה שזה נכון.

אברם מבקש אלוהים יורש
אחרי הדברים האלה המילה של אלוהים בא אברם בחזיון ,אומר",אל תפחד ,אברם :אני המגן שלך ,שכרך נהדר העולה על ".בראשית
15:1

ולראות אברם אמר",אלוהים ,ווילט מה אתה נותן לי ,אלך חשוכי ילדים ,שאחראי על הבית שלי הוא זה אליעזר דמשק?" ואת אברם
אמר":הביטו ,לי אתה  hastניתנה שום זרעים :הלאו ,אחד נולד בבית שלי הוא היורש שלי ".בראשית 15:2-3

אלוהים מבטיח בן
הביטו ,המילה של אלוהים בא לו ,אומר",זה לא יהיה היורש דע; אבל זה יבוא המעיים שלך יהיה היורש דע" .בראשית 15:4

המילה "היורש" מוגדרת בתור :הדבר או המוטב .זה הבן יורש את העושר עם מותו של אביו.

זרע אברהם
והוא הביא אותו הלאה בחו ל ,ואמר",תסתכל עכשיו לעבר השמיים ,ולספר את הכוכבים ,אם תהיה מסוגל צריכים למספר אותם":
והוא אמר לו האלהים"כך זרעך אהיה ".בראשית 15:5

" הוא לא בהכרח אותו הדבר כמו את הדבר ,או את הדם מזרע אברהם" .זרע" יכול להיות גם הפניה לכל המאמינים
"זרע אברהם
בצדקת האלוהים כפי שעושה אברהם .אני "זרע" של אברהם ,למרות שאני לא צאצא דם של אברהם .אני "מאמינים" דבר האלוהים,
כאשר אלוהים אומר" ,אני אעשה את זה ",ידעתי ללא ספק כי הדבר יבוצע . .היא זו שגורמת לי זרע אברהמס-
בפסוקים שלעיל ,אלוהים הוא מבטיח אברם ,המתנה של הארץ בה אנו קוראים הארץ המובטחת ,המתנה של הזרע של אברם
ממוספרות אז ,כי זה יהיה יותר מאשר הכוכבים בשמיים .בזו הבטחה ,אלוהים אינה מבטיחה כי אברם יהיה בן ,זה להיות הבטחה נפרד
מאחד בפסוק הקודם ,וגם אין הבטחה כי זרע אברם יהיו צאצאים דם של אברם .אני בטוח כי אברם מאמין שאלוהים מתייחס הבן הבטיח
אלוהים ,כפי שאני בטוח שאתה הקורא לעשות גם כן .תן לי להראות לך למה זה לא דם צאצאיו של אברם כי יהיה הזרע שלו ,אבל אלו
כמו אברם מאמין ,או אמונה ,זה יהיה הזרע של אברם.

הזרע של אברם
אלוהים בחר אברם להיות פולחן הפטריארך של האל אמיתית ,כי האמין אברם ,Word ,הבטחות של אלוהים .הוא האמין גם
כאשר ההיגיון אמר כי ההבטחה היה בלתי אפשרי לפי הסדר הטבעי של העולם.
האל הופיע לו במישורים אשל אברהם :הוא (אברהם) וישב על הדלת האוהל כחום היום; הוא להרים את שלו עיניים והביט ואני,
הלאו ,שלושה אנשים עמדו ליד אותו :הוא (אברהם) ראה אותם ,הוא רץ לפגוש אותם מהדלת האוהל ,ו הרכין עצמו לעבר הקרקע ,ואמר,
"אדוני ,אם עכשיו אני מצאתי טובה מול עיניך ,לעבור לא משם ,שירותים ,החל את משרתך ":בראשית 18:1-3

שרה צחקה
הגידה לו",איפה שרה לאשתך?" ואמר (אברהם)",ראו ,בתוך האוהל . ".ואני הוא (של מלאך האלוהים) אמר":בהחלט אחזור לקריאתי
בהתאם לזמן של החיים; ולא ,הלאו ,שרה .לאשתך יש בן ".שרה .שמעתי את זה בדלת אוהל ,אשר היה מאחוריו.
עכשיו אברהם ושרה היו ישנים ,טוב מוכה בעידן; זה חדל להיות עם שרה כמנהג של נשים .לכן שרה צחקה לעצמה ,אומר",אחרי
אני שחיסלתי את הישן תהיה לי לעונג ,אדוני הלורד .להיות זקן גם?" בראשית 18:9-12

להאמין מילה ,ההבטחה של אלוהים ,אברם הראה את אמונתו מלא אלוהי היקום .בגיל של  100ושרה אשתו להיות  ,90זה בלתי
אפשרי לחשוב כי היא יכולה להרות ואז לבד יש ילד.
אברמס אמונה היה כזה כי הוא ידע אם אלוהים אמר שזה יקרה ,אז זה יקרה.

האל הוא האל
ויאמר ה' אל אברהם",היכן עשה שרה לצחוק ,אומר ,ישא מלך ערבות ילד ,אשר אני זקן? ? האם משהו קשה מדי עבור האל בזמנו
מינה אחזור לקריאתי ,בהתאם לזמן של החיים ,ואת שרה יהיה לי בן ".בראשית 18:13-14
והכחיש את שרה ,אומר",אני צחקתי .לא"; כי היא פחדה .והוא (של מלאך האלוהים) אמר",לאו; אבל אתה לצחוק ".בראשית 18:15

הבטחה זו ניתנה לאברהם ,אני בטוח כי אברהם ואתה הקורא ,הוא נתון חיזוק וכשהאל מדהר של זרע של אברהם ,שזה הוא
הפניה עם דם צאצאי אברהם בנו .אתה צודק רק חלקית ,עם זאת.
זרע אברהם היא האמונה ,האמונה ,הבטחה של אלוהים היא הבטחה יישמר .כל שיש להם אמונה זו הם זרע אברהם .הכי טוב
להדגים מצב זה של הגדרת המילה" ,ישראלית".

בני ישראל
באותו אופן זה ישראלית אינה בהכרח דם מצאצאי יעקב ,אז גם הם אלה של האמונה לא בהכרח דם צאצאי אברהם .הכי טוב
להדגים מצב זה בסיפורו של יעקב ואת מערכת היחסים שלו עם אלוהים .אני ארשה לך לקרוא את הסיפור הזה בתנ ך .הבאות ,עם זאת,
הוא קיצור של הסיפור של יעקב.

יעקב שילם את חטאיו
שאני לא ראוי לפחות של כל לחסדיו של ושל כל האמת ,אשר אתה  hastכשגידלה אשא את משרתך; כי עם הצוות שלי .עברתי
על זה ירדן; ועכשיו אני הופכים שתי להקות .לספק אותי ,אני מתפללת ,מידו של אח שלי ,מידו של עשיו :כי אני פוחד ממנו ,שמא הוא
קדימה ,הכה אותי ,ואת האמא עם הילדים .ואתה סדיסט ,אני בטוח שאינני שמח ,ואגרום זרעך חול הים ,אשר לא יכול להיות ממוספרים
ולסוגים רבים 32:10 .בראשית12-

עם תפילה זו לאלוהים ,יעקב גילה את הבושה שלו עבור נתקל חטאו מאת לבקש מאלוהים לסלוח לו ,לתת סיבה עשיו אחיו
לסלוח לו.

יעקב מתגבר
ויעקב היה לבד; שם נאבקה אדם איתו עד שנשבר של היום .כשראה( ,הגבר) ,כי הוא הצליח לא נגדו ,והוא( ,הגבר) ,נגע את הריק
שלו ,הירך (יעקב) ,והיה בכף ירך יעקב מהמקום ,כפי והחל להיאבק איתו .הוא( ,הגבר) ,אמר",נתנו לי ללכת ,כי ביום  ."breakethוהוא
(יעקב) ,אמר",אני לא אתן לך ללכת ,אלא אתה ברך אותי ".בראשית לב26-

תחילה נאמר לנו כי יעקב נשאר לבד ,אז זה אומר כי יעקב נאבק עם אדם שהיה איתו .בדרך זו אלוהים נותן לנו הבנה כי זה לא
אדם שאיתו מתמודדת יעקב.
עדות נוספת לכך היא כאשר יעקב מבקש האדם יברך אותו .אני האמונה כי יעקב ידע בשלב זה כי האיש הזה אינו אדם אבל
ריבונו של עולם.

יעקב מנצחת עם אלוהים
( ,אלוהים) ,אמר לו ,מהו שמך "? והוא אמר",יעקב" .וגם הוא (אלוהים) ,אמר",שמך ייקרא ג'ייקוב יותר ,אבל ישראל :עבור נסיך
האומנם כוח עם אלוהים ועם אנשים ,ואת  hastששרר 32:27 ".בראשית28-

כאשר יעקב גברו עם אלוהים ,קבלת מחילה מאלוהים ,יעקב לאחר מכן יצאתי כדי לפגוש את אחיו ,ולבקש את סליחתו של
אותו.

כאשר יעקב גברו עם אלוהים ,קבלת מחילה מאלוהים ,יעקב לאחר מכן יצאתי כדי לפגוש את אחיו ,ולבקש את סליחתו של
אותו.
באותו אופן זה ישראלית אינה בהכרח דם מצאצאי יעקב ,אז גם הם אלה של האמונה לא בהכרח דם צאצאי אברהם .הכי טוב
להדגים מצב זה בסיפורו של יעקב ואת מערכת היחסים שלו עם אלוהים .אני ארשה לך לקרוא את הסיפור הזה בתנ ך .הבאות ,עם זאת,
הוא קיצור של הסיפור של יעקב.
הסיפור הזה יכול להיות בשימוש על ידי כל מי חטאנו נגד אלוהים ולאחרים שאנו אוהבים ,לקחת את הלב בעובדה זה ,מחילה
אפשרית אם אנחנו אבל רק בתשובה חטאינו ,ואז לבקש מחילה ,אלו שאנו אוהבים אך גם מאלוהים.
מה ג'ייקוב שרדה מעל ,הוא על חטאיו .עושים כך ,הוא הפך עוד פעם אחת עם אלוהים ,ופעם נוספת תחת החוקים ואת המצוות
של אלוהים ,חוזרים שוב ושוב אל מלא אמונה וסגידה ,השליח שאול כינה " Walkingברוח של האל".
הסיפור הזה יכול להיות בשימוש על ידי כל מי חטאנו נגד אלוהים ולאחרים שאנו אוהבים ,לקחת את הלב בעובדה זה ,מחילה
אפשרית אם אנחנו אבל רק בתשובה חטאינו ,ואז לבקש מחילה ,אלו שאנו אוהבים אך גם מאלוהים.
מה ג'ייקוב שרדה מעל ,הוא על חטאיו .עושים כך ,הוא הפך עוד פעם אחת עם אלוהים ,ופעם נוספת תחת החוקים ואת המצוות
של אלוהים ,חוזרים שוב ושוב אל מלא אמונה וסגידה ,השליח שאול כינה " Walkingברוח של האל".

יעקב שונה לישראל
אלוהים ולכן שינוי שם לו ישראל ,כי הוא גבר על חטאיו ,ובכך נתן את עצמו בחזרה הפולחן של אלוהים .זה חשוב ,לנו ,כי
אנחנו גם חייבים להתגבר על חטאינו ,אם אנחנו רוצים לקבל מחילה מאלוהים ,ואז תוכל לקחת את מקומנו בתוך לסגוד לו כמו שאלוהים
ציווה.

להתגבר על חטאיך
תחת הברית החדשה ,בני ישראל אינן כל כך כי הם דם הנפטרים של יעקב ,אלא כי הם יש להתגבר על חטאיהם ,קיבל מחילת
אותם ,בדיוק כמו יעקב .היהודים הם צאצאי יעקב ,זה נכון ,אבל עם הילד ישראל ,או של ישראלית ,זה בגלל הם כמו יעקב התגבר על
חטאיהם וקיבלו את סליחתו של אלוהים .הם המתפללים אלוהי האמת ,באמונה אמיתית ,כפי מאויתות בעשרת הדברות .במילים אחרות,
אני אחד הילדים של ישראל ,הישראלי ,למרות שאני לא צאצאים יעקב ,או אחרים שאנחנו מודעים יהודיים.

ילד של ישראל
אני הילד של ישראל ,לא בגלל קווי דם שלי אבל בגלל האמונה שלי .בידע הזה שכבר לא מתייחסים לעצמי כנוצרי ,השם הזה
יש כבר מזוהמים על ידי השטן שלו בבשורה שקרית ,אני עכשיו מכנים את עצמי הישראלי.

בני ישראל הם כאלה כי כ מו יעקב היה להתגבר על חטאיהם .אז כאשר אלוהים אומר של כל שבטי בני ישראל ,זה יכול להיות
גם לא יהודים ,אבל מי היה להתגבר על חטאיהם.

ובניו יעקב התגבר על חטאיהם
אלה בני יעקב ,מי ייתן את שמם  12השבטים ,היו גם אלו אשר התגבר על חטאיהם .ככזה שבטי ישראל ,נוסדה על ידי מי
התגבר על חטאיהם ,כאשר הם ביקשו אחיהם יוסף ,מי הם היו נמכר לעבדות ,לסלוח להם .המקרה אז לאלוהים על כל שבטי בני ישראל
אין משמעות הדם צאצאי יעקב.
באותו אופן ,זרע אברהם הם אלה של האמונה האמיתית .אלוהים מגדיר "אמונה" לאלה המאמינים כי האלוהים הוא העליון ,וכי
ההבטחות של אלוהים הם נכון ואמין .כאשר אלוהים אומר" ,אני אעשה את הדבר הזה" ,ואז אלה של אמונה יש אין ספק כי הדבר הזה
אכן ייעשה ,בדיוק כפי שאלוהים אומר שזה יהיה.

אלה של האמונה
אדם היה האמונה עד שהוא היה שולל ע י איב ואת הנחש.
נח היה של האמונה ,כפי היו הבנים שלו ,כי הם האמינו באלוהים .כשהוא אמר שהוא .יביא מבול על הארץ .נח חשף את עומק
אמונתו הוא ובניו בנה את הארון ,למרות הבוז לעג של שכניהם.
אברהם היה של האמונה ,ממנו היה עשוי עמים רבים.
יצחק היה של האמונה ,אז הוא הכניס את חייו בידיו של האל.
יעקב היה האמונה לפני שהוא חטא נגד אלוהים ,ואחיו ,ואז יעקב חזר על האמונה לאחר התגברות על חטאיו ,קיבלו מחילה מן
האל ,לכן אלוהים שם אותו בישראל.
אני של האמונה כי כמו אברהם אני מאמין מילה ,הבטחות של אלוהים .אני של האמונה כי ,כמו ג'ייקוב ,היה להתגבר על הזמן
החיים שלי על חטאים ,לכן יש הצדקה להאמין שאלוהים מחל לי .אני של האמונה כי אני מאמין שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,וכי
תורתו של ישו לבנות על ובכך להגשים את מצוות או חוקי האלוהים.

בתנ ך ,אנגראמה
התנ ך הוא ספר של הוראה .בין דפיו את ילמדו היסטוריה ,אמונה ,צייתנות ואהבה .זה קל לראות אם אתה חושב על המילה "ך"
כמו הסטר
איפה " "Bופירושה "בסיסי",
איפה "אני" ופירושה "הוראות",
איפה " "Bופירושה "לפני",

איפה " "Lופירושה "עזב",
איפה " "Eופירושה "אדמה".
לכן המילה תנ ך שאומר",הוראות בסיסיות לפני כדור הארץ עוזב.
"
הדבר היחיד שהשתנה ,למיטב ידיעתם אלוהים של חוקיו ,הוא הדרישות של האמנה שלו הוא הקים עם אברהם ,ואז יצחק יעקב,
ו לבסוף עם משה ,האמנה חדשה ושונה שהקים עם אלה לקבל את ישוע בתור אלוהים בדמות אדם ,חוקי האל לכתוב על ליבם.

סוף זמן נביאים
כאשר דניאל היה רק ילד קטן ,או ממש לפני לידתו ,ירמיה ויחזקאל ניבא על הנפילה ועל חורבנה של ירושלים ואת עם ישראל.
דניאל ,בשל נבואותיו של אנטיכריסט ,של היסטוריה שהובילו ומעבר הזמן הנוכחית שלנו ,היא מה נקראה בשם "סוף הזמן נביא ",בעוד
ירמיה ויחזקאל אינם.

תהליך של הבנה תכליתי איטי
ייתכן שאלה מה אני הולך להראות לכם הדברים הבאים ,ולאחר לשאול מה יש לעשות עם אנטי המשיח או השטן לצורך העניין,
זה אולם איטי עדיין תכליתי תהליך ,אז בבקשה דוב איתי; בסופו של דבר אתה לראות ולהבין.

היסטוריה של גבר
זה ספרים של דניאל ,התגלות ,שבו נמצאים רוב נבואות אחרית הימים .בספרים האלה ,אלוהים נותן חשבון באופן גורף על
ההיסטוריה של האדם ,מתוך יום קטן לפני  600לפנה ס עד מתנה ואל העתיד הקרוב שלנו .לספר את ההיסטוריה של האדם ,מאות ואלפי
שנים לפני האירועים האלה מתקיימים.
לפני שנתחיל להבין אלה נבואות ,שלוש שאלות צורך לשאול ,את צריכה להחליט את התשובה בעצמך.
( )1אתה מאמין כי המילים בתנ ך הם אלוהים מדבר אליך?
( )2אתה מאמין כי המילים בתנ ך הם דבריו של אנשים ,שלא היו השראה לכתוב את המילים למטה ,בגלל קנאות דתית שלהם?
( )3אתה מאמין שזה אפשרי עבור אדם על ידי את יכולותיו לראות אירועים בעתיד?

אדם יכול לראות אפילו כמה שעות לתוך בעתיד ,ואז לבד מאות ואלפי שנים? תחליט בעצמך מה התשובה לשאלות אלה.
המטרה של ספר דניאל ,כמו גם ספר ההתגלות היא להראות כי אלוהים הוא אמיתי ,כי אלוהים דורש שאנחנו עובדים אותו כמו
שהוא מגדיר פולחן ,אלוהים יכול להוכיח את עצמו בתור הבורא של היקום ,על-ידי ניבוי אירועים עתידיים.

המלך נבוכדנאצר
זה לא הכוונה שלי לעבור על כל אחד הפסוקים של ספר דניאל ,אתן דיון לאלו שאינם רלבנטיים להבנת ההיסטוריה .כפי שנחזה
על ידי אלוהים ,ועל הצורך להבין את התפקיד של השטן ,אנטיכריסט בהיסטוריה ,בעתיד.
ו בשנת שלטונו של נבוכדנצר השני ,נבוכדנצר חלמתי חלומות ,שבעזרתו רוחו היה מוטרד ולאחר השינה בלם ממנו .דניאל 2:1

האימפריה הפרסית
המלך נבוכדנאצר הוא מלך האימפריה הבבלית ,המלך אותו שכבש ,לאחר מכן כל העולם התרבותי .האימפריה שלו נמתח עמוק
בתוך היום הנוכחי טורקיה ,מה שידוע באסיה הקטנה ,בזמנו ,כל הדרך לתוך מצרים ,ומן החוף של הים התיכון ,מזרחה כעוטפת האדמות
של בני מדי ,המודרנית ,עיראק ,למפרץ הפרסי ,הגובל האדמות של האימפריה הפרתית ,וזה היום הנוכחי ,איראן.
האימפריה הזאת היה מחולק שלושה מחוזות ראשיים ,בבל ,אשר כללה מצרים ,מדיה ,לידיה .מחוץ האימפריה הזו חיו אנשים
בעיקר תרבותי ,ואפילו שהיוונים היו בעיקר רועי צאן המתגוררים בבקתות בוץ.

הנבואה הראשונה בספר של דניאל
המלך נבוכדנאצר יש חלום ,זה מטריד אותו ,אז הוא מתקשר שלו החכמים כדי לחשוף את המשמעות של החלום .החלום היה כה
מטרידים אותו ,כי זה התעורר אותו משנתו .אתה צריך לדעת שזה לא היה אירוע נדיר עבור המלך .לכן הוא המשיך מספר האנשים
החכמים ,אסטרולוגים במגרש שלו .הם היו מורגלים להיות התעורר באמצע הלילה כדי לפרש את החלומות מלכים בשבילו.
אני שוב לתת לך להלן מפה של האזור מציג את גבולות האימפריה הבבלית.

ואז המלך ציווה לקרוא הקוסמים ,ואת לאסטרולוגים ,מכשפים ואני את הבבלים ,כדי שהשמן המלך החלומות שלו .אז הם באו
ועמדו לפני המלך .דניאל 2:2

אלו הם אנשים במצפוני יש את היכולת לראות לתחום של רוחות ,ככזה ,שהמלך היה להם משכורת שלו למטרה זו.

הרוח מלכים מוטרדת
 ,והמלך אמר להם מנוחת עולם ,חלמתי חלום הרוח שלי היה מוטרד לדעת את החלום .דניאל 2:3

אין ספק ,החלום היה כזה כי הוא עזב המלך במצוקה.

ה Wise Men-לבקש מידע נוסף
ואז דברתי הבבלים למלך בסורית ,הו ,מלך ,לחיות לנצח :ספר המשרתים את החלום ,ואנו שהשמן הפרשנות .דניאל 2:4

החכמים שלו לשאול אותו לספר להם .מה החלום היה בקשר ,אז הם יכולים לפרש אותו.

המלך לא זוכרת
המלך ענה ואמר הבבלים .הדבר נעלם ממני :אם כן לא יעשה ידוע לי את החלום עם הפרשנות הימנו ye ,יהיה ניתן לחתוך
לחתיכות ,לבתים שלכם יבוצעו נהלים .דניאל 2:5

כאשר הם ביקשו המלך לומר להם החלום אז הם יכולים לפרש את זה ,הוא לא זכר מה זה היה .למרות זאת ,הוא דרש כי שלו
החכמים ,הבבלים ,לא רק תגיד לו את הפירוש של החלום ,אך החלום עצמו .הם הצליחו לעשות זאת ,אם הם .כולנו נמות ,הם ובני
משפחותיהם.

 .תראה לי את החלום
אבל אם  yeשהשמן החלום ,ופרשנות את הימנו ,מושלם של לי מתנות ,פרסים ,כבוד גדול :לכן שהשמן לי החלום ,ופרשנות את
הימנו .דניאל 2:6

מצד שני ,אם הם היו מסוגל להראות את החלום והפרשנות שלה ,הם אתוגמל במידה רבה.

ה Wise Men-חזור על בקשתם
הם שוב ענתה ואמרה",תן המלך למשרתיו לספר את החלום ,וזה מה שנעשה שהשמן הפרשנות של אותו" דניאל 2:7

שוב הם שאלו המלך כדי לחשוף את החלום ,כך שהם יוכלו לדעת את משמעותה.

מנסה להרוויח זמן
המלך ענה ואמר",אני יודע של ודאות זה יה לקבל את הזמן ,כי את מבינה שהדבר הוא נעלם לי" דניאל 2:8

המלך ידע כי הם היו מנסים להרוויח זמן ,כדי לראות שהוא המלך היה לא הזיכרון של מה היה החלום שלו.

אבל צו אחד
 ,אבל אם לא יעשה כן ידוע לי החלום ,אבל צו אחד בשבילך ye :הכינו משקר ,להשחית מילים לדבר לפני ,עד הזמן להשתנות :לכן
לספר לי את החלום ,ולא אדע  yeיכול שהשמן לי הפרשנות הימנו .דניאל 2:9

המלך כעת משוכנע שהיו אלה החכמים שנקרא שרלטנים ,כי הוא היה משלם אותם לביצוע שירות שאין להם היכולת להגשים.

רק אלוהים
הבבלים ענה לפני המלך ואמר":אין אדם על פני האדמה יכול שהשמן משנה של המלך :לכן אין אין מלך ,לורד ,וגם שליט ,לשאול
דברים כאלה על כל קוסם ,אסטרולוג או כשדי ".דניאל 2:10

משהבין כי המלך הכיר אותם כפי שהם באמת ,הם ניסו להציל את עצמם על-ידי הצגת המלך כי מה שהוא ביקש היה בלתי
אפשרי ,לכן זה משהו שכדאי לא שאלו אותי.

אתה יכול לקחת הערה ,כי אפילו בנקודה זו בזמן ,עם כל התפלות ,הסתמכות על ,מגידי העתידות אלה מגידי העתידות באותו ידע
שזה יהיה בלתי אפשרי עבור אדם לראות לתוך החלומות או המחשבות של אדם אחר.

בלתי אפשרי עבור אדם
 ,זה דבר נדיר זה המלך  ,requirethהיא לא אחרת שיכולה שהשמן זה לפני המלך ,למעט האלים ,המגורים שלו אינה עם בשר.
דניאל 2:11

רק אלוהים יכול לספר למישהו את מחשבותיהם .אף אדם יש את היכולת הזאת .זה לדעתי כי אלוהים היה יד בהקמת את
ההתמודדות הזאת .הוא בהחלט אחד שנתן את החלום נבוכדנצר ,אך הוא גרם זה עימות עם החכמים מלכים כדי לקבוע כי רק אלוהים
יכול לראות לתוך הנפש ואת החלומות של המלך .שאלוהים עשה את זה לטובת המלך ,כמו גם אנו ,יש לקרוא את המילים האלה מאז
דניאל כתב אותם.

המלך הוא נעלב
למטרה זו המלך כעס ,דואמש ,וכן ציווה להשמיד את כל חכמי בבל .דניאל 2:12

מכיוון שלא יכלו לספר לו את החלום שלו ,כך אמרו לו כי הוא לא צריך לבקש דבר כזה מהם ,המלך כעס ,זעם ,הוא הורה את
מותם .אחרי הכל ,מה היה חוש משלם להם מלגה ,אם הם לא היו מסוגלים לספר לו את החלום שלו?  .זה מה הוא שכר אותם עבור
מלכתחילה.

להרוג את כל האנשים החכמים
הצו הלכה הלאה כי החכמים צריך להיהרג; שהם חיפשו דניאל וחבריו ישחטו .דניאל 2:13

דניאל וחבריו שלושה היו שבויים לעבדים מלך בבל .הם היו יהודים הביא לבבל כדי להתחנך בדרכים של הבבלים ,כך הם תוכל
לחזור אנשים שלהם ,ולשלוט עליהם כנציגים של המלך .כי הם היו משכילים ,הם היו כלולים מספר האנשים נחשב ה.wise men-

? למה ?hast
ואז דניאל השיב עם עצה ותבונה כדי  Ariochהקפטן של משמר המלך ,אשר נעלם ושוב לקטול חכמי בבל :הוא ענה ואמר
? ואז  Ariochעשתה את הדבר הידוע לדניאל .דניאל 2:14-15
 Ariochהמלך של קפטן",למה זה הצו בפזיזות מהמלך "

אין ספק ,השומרים נשלחו באותו הלילה ,להרוג את כל חכמי בבל ,לכן דניאל ביקש הקפטן של המלך ,למה ?hast

ראיון עם המלך
דניאל ואז נכנס ,ולא הרצוי של המלך שהוא יתן לו זמן ולאחר שהוא יעשה שהשמן המלך הפירוש .דניאל 2:16

לאחר שהקפטן הסביר את הסיבה אותו ,דניאל ביקש כי הוא יינתן הקהל לפני המלך .על מנת להבטיח כי המלך היו נותנים לו את
הקהל ,אמר הקפטן ,שהוא יכול לתת המלך מה שהוא ביקש.

דניאל מתפלל לאלוהים
ואז דניאל הלך לביתו ,ולא את הדבר הידוע חנניה ,מישאל ועזריה ,חבריו :רצונם לחסדיו של האל של עדן בדבר הסוד הזה; כי
דניאל וחבריו לא יאבד עם שאר החכמים בבבל .דניאל 2:17-18

ללא ספק אחרי הקהל שלו עם המלך ,המלך נתן דניאל קצת זמן .דניאל הלך חבריו היהודים עמיתים ,והן לאחר שהסביר להם
את המצב ,כרעה יחד התפללו לאל שלהם ,אלוהי האמת ,הבורא של היקום ,על עזרתו בעניין זה.

אם שניים או יותר להתפלל יחד
שוב אני אומר לקרבך",כי אם שניים מכם יהיה להסכים על האדמה כמו לגעת בשום דבר כי הם אבקש ,זה ייעשה למענם של אבא
שלי שהוא בגן עדן ".מתיו 18:19

כפי שניתן לראות מן פסוק זה ,אם שני או יותר להתפלל עבור אותו הדבר ,זה ייעשה .לא הייתי מודע לכך כי לקח שניים או
יותר במשותף תפילה לפני שעושים את לימוד התנ ך הזה ,אבל זה נראה שזה המצב.

דניאל נותן .תודה לאל
היה אז הסוד נחשף בפני דניאל בחזיון לילה .ואז דניאל ברוך אלוהי השמים .דניאל 2:19

המלך בכעס שלו לא נתן עת החלום שלו להיחשף אליו ,אז אני יכול רק להניח כי לאחר דניאל וחבריו התפללו ,הם נרדמו ,זה
היה אז במהלך באותו הלילה כי אלוהים גילה את התשובה דניאל.

חיפושים אלוהים לנביאים
 ,הוא אמר",לשמוע את המילים שלי עכשיו :אם שם להיות נביא ביניכם ,אני האדון יהפכו את עצמי ידוע לו ב חזון ,ידבר לו בחלום".
מספרים 12:6

זה מעניין אותי ,כי זה הוא רומז כי לא כל אחד יכול להיות נביא של אלוהים .ללא ספק יש משהו מיוחד על אנשים המאפשרים
להם לשמוע את אלוהים או המלאכים שלו לדבר איתם .זה מסביר לי למה כל כך הרבה אנשים לא מאמינים באלוהים ,אם אינך יכול
לשמוע אותו ,קשה להאמין.

איך אלוהים מקיים תקשורת עם גברים
לאלוהים יש ארבע דרכים שבו הוא מתקשר איתנו.

על ידי התנ ך :התנ ך נכתב בעט על ידי ידו של כמה גברים שונים ,אבל נגרם נכתב על ידי אלוהים .הגדרה נכונה של המילה
הנביא הוא לא אחד שמדבר על אלוהים ,זה יהיה יומרני אם לא חילול השם; הגדרה נכונה של המילה נביא ,הוא אחד
דרך מי אלוהים מדבר .

על-ידי השמים :שבו כתוב:
אמר ,אלוהים ,שלא יהיה אורות הרקיע השמים לחלק ביום מהלילה; ולתת להם סימנים ,עונות השנה ,במשך ימים ושנים:
בראשית 1:14

קשר על ידי ישיר :בדרך של מלאכים או את עצמו.

על ידי חזיונות :ניתנה לנביאים וביים דרך הכתיבה שלהם אלינו.

התפילה של דניאל
דניאל ענתה ואמרה",מבורך להיות שם האלוהים לנצח נצחים :תבונה ,אולי הם שלו changeth ,":הוא הפעמים ,עונות השנה :הוא
הסיר מלכים setteth ,את המלכים :הוא הנותן חוכמה בפני החכמים ,וידע להם ידע הבנה :הוא  revealethעמוק ,בסוד הדברים :המנהלים
מהו בחשיכה  ,ואת האור  dwellethאיתו .מודים ,לשבח אותך O ,אתה אלוהיי אבותיי hast ,נתן לי חוכמה וייתכן ,ועשה  hastידוע לי
עכשיו מה אנו הרצוי עליך :כי אתה  hastעכשיו וידועים אלינו בעניין של המלך .דניאל 2:20-23

כשאתה מתעורר ,עם התשובה בתוך ראשו ,הוא בטח היה מיד על ברכיו ונתן תודה לאל .אני יודע .הייתי...

החלום גילה
לכן דניאל נכנס אל  ,Ariochמי המלך מלתעותיו פעורות להשמיד את החכמים בבבל :הוא הלך ואמר ובכך לו האלהים"להרוס לא
האנשים החכמים בבבל :להכניס אותי לפני המלך ,וכך אעשה שהשמן בפני המלך את הפירוש ".דניאל 2:24

כזה היה האמונה של דניאל ,כי עם ודאות וכוח נפשי ,הוא הלך לקפטן של המלך ,וביקש יובא בפני המלך.

כיבוש של האדם
שימו

לב :הנבואות האלו ניתנות לדניאל כך שאלוהים יכול להראות את התקדמות איטית דרך ההיסטוריה של השפעתה

הגוברת של השטן ושליטה אפילו של השליטים של גבר ככל שהזמן עובר ,השטן רווחי כוח יותר ויותר על האדם למטרת שעבוד
האנושות .אתה עלול לחשוב של השטן כמו חוצנית להיות העוסקים אלפי שנים כדי לכבוש את כדור הארץ ובני האדם.

דניאל עומד לפני המלך
ואז  Ariochהביא דניאל לפני המלך בחיפזון ,ואמר ובכך לו האלהים"מצאתי אדם השבויים של יהודה ,זה יגרום ידועים המלך את
הפירוש ".המלך ענה ואמר לדניאל ,ששמו היה ",Belteshazzarאמנות אתה מסוגל להפוך ידוע לי את החלום אשר ראיתי ,ואתה הפרשנות
הימנו?" דניאל 2:25-26

אני יכול רק להניח שהסיבה הקפטן של המלך נכנס צריך המלך ,כי הזמן אזל ,הוא היה מסרב לרצוח כל החכמים ,אולם אם הוא
לא עשה זאת ,הוא יאפשר את חייו.
אם אתה יכול לדמיין את הסצינה ,המלך הוא כועס ,עכשיו משוכנע כי החכמים האלה הם לא יותר מאשר שרלטנים .לכן ,כאשר
דניאל עומד לפניו ,הוא מסתכל עליו עם חשד ובוז .לא נתקל והתחננו על החלטתו לקיים כל חכמי נהרס ,הוא מבקש דניאל ,תן לי את
החלום וגם הפרשנות; אחרת אתה תוצא למוות ישר במקום .על פי פסוק זה לא באמת אומר את זה ,אני בטוח שדניאל יודע שזה נכון.

מבהיר ,כי רק אלוהים יכול לראות חלומות
דניאל ענתה בנוכחות המלך ,ואמרה",הסוד אשר המלך הגולמיות דרשו יכול ה ,wise men-לאסטרולוגים ,הקוסמים ,מגידי
העתידות ,שהשמן בפני המלך;" דניאל 2:27

דניאל חזרה את אשר החכמים האחרים היו כבר נאמר .אף אחד ,של העולם הזה יכול להבחין בו במוחו של המלך.

חזון של מצב לאהבה
"אבל יש אלוהים בגן עדן  revealethסודות ,ולא ארצה ידוע להצטרף לנבקנזר המלך מה יהיה בסוף .לחלום ,חזיונות ראשך על
המיטה שלך ,הם אלו;" דניאל 2:28

בפסוק זה דניאל הוא  disavowingכל יכולת משלו להבנת החלומות של המלך .כי זה היה האל שבשמים ,הבורא של היקום ,כי
נתגלו לו את הדברים האלה ,וכי זה לאלוהים התהילה הזאת צריך להינתן .זו דרך אחרת לומר כי דניאל אדם אינו מסוגל להבחין בבירור
את החלומות של המלך .אולם אלוהים שלו ,האל של היצירה ,ניתן לעשות זאת.

חלומות ניתנה על ידי אלוהים
עלייך ,הו ,מלך ,המחשבות  thyהגיע לתוך נפשך על המיטה שלך ,מה צריך לבוא לעבור להלן :ואת זה  revealethסודות ארצה
ידוע לך מה מגיע מהשפעת דניאל 2:29

מה המלך חלמתי הם דברים עדיין לבוא לעבור ,או משהו זה יקרה בעתיד של המלך .הוא ,המלך ,ראה חזון של העתיד.

דניאל  Disavowsכל יכולת
 .אבל בשבילי ,הסוד הזה לא יתגלה לי שום חוכמה שיש לי חיים יותר מכל ,אבל בשביל הרווח שלהם יהיה מבצע ידועה הפרשנות
המלך ,כך  mightestיודע את המחשבה על לבבך .דניאל 2:30

שוב ,דניאל  disavowsנתקל כל יכולת משלו ,ולא נותן את התהילה לאלוהים ,למען אלה אחרים כי המלך ציווה נהרג ,כמו גם
למען המלכים הבעלים להבין מהדברים האלה בעיות אותו.

פסל של ארבע מתכות
אתה ,הו ,מלך ,sawest ,והבט תמונה גדולה( ,פסל) .זו תמונה מצוינת ,בהירות של מי היה מצוין ,עמדו לפני הטופס הימנו היה
נורא .דניאל 2:31

המילה "נורא" ,יכול להיות מוחלף עם המילה "מדהים" .הוא מתורגם מתוך המילה העברית ",Dechal" ,שפירושו פחד,
מפחד ,איום ,או מטיל אימה .מה לי שאומר שזה היה מראה מרשים ,לא מראה מזעזע ,אבל זו רק דעתי ,אתה צריך לגבש משלך.

ראש זהב
הראש של התמונה הזו היה של מזהב ,חזהו ,זרועותיו של כסף ,הבטן שלו ,הירכיים שלו מפליז ,רגליו של ברזל ,שלו חלק רגל
ברזל חלק קליי .דניאל 2:32-33

דניאל עכשיו נותן תיאור של מה חלם המלך ,כפי שנמסר לו על ידי אלוהים.

בלי ידיים
אתה  sawestעד כי אבן היה לגזור בלי ידיים ,אשר השמיד את התמונה על רגליו היו של ברזל ,קליי ,ואתה בלם אותם לחתיכות.
דניאל 2:34

הדמיה בפסוקים אלו היא עמוקה .לשקול ,שאתה מסתכל פסל של אדם מורכב של מתכות מסוגים שונים,
הראש הוא של זהב ,
החזה או החזה והזרועות שלו הם עשויים מכסף ,
הבטן והירכיים ,עשויות פליז ,
הרגליים ארוכות ,עשויים ברזל ,
הרגליים עשויות תערובת של ברזל ,קליי ,
מכן אבן היא לחתוך החוצה ,אבל לא על ידי ידיים ,אשר לפרש להביע לא מידיו של האדם .האבן משמש לאחר מכן לרסק
לחתיכות את כפות הרגליים והרגליים של הפסל .ברצוני להזכיר לכם כי אלה  symbolismsכל ,העושה אלוהים כדי לקדם את התמונות
לתוך במוחנו ,כמו גם באשר אומר דימויים מאשר לאיית עם מילים בלבד .המשפט "שתמונה מספרת אלף מילים ",עולה במוחי.

האבן הורס הכל לפני זה
אז היה הברזל החימר ,הבכירים ,הכסף ,הזהב ,שבור לחתיכות ביחד ,הפך להיות כמו המוץ של הקיץ דישה רצפות; ואת הרוח נשא
אותם משם ,אין מקום שנמצאה עבורם :האבן החיתה את התמונה הפך הר גדול ,מלא כל הארץ .דניאל 2:35

מה פסוק זה אומר לי הוא כי כל זה היה מיוצג על ידי הפסל רב מתכת רוסקה לאבק ,על-ידי האבן החוצה ,אבל לא על ידי ידיים,
גזורה שנשף משם על ידי הרוח .לפרש להיות שנשף משם על ידי הרוח כמו סמליות להיות קרקע ,מסולק על ידי אלוהים על פני תקופה
של זמן.

פסל Symbolisms
להבין זאת טוב יותר עליך להבין מה מקטעים אלה של הפסל ממתכות שונות הם סמל .הפסוקים הנ ל יש אין משמעות ,עד שנבין
מה הם סמלי.

לגזור האבן
האבן ,לא בנוי בידיים של .השמיד אותם ,הפניה אל המשיח ,שאני יודע שהוא ישו .עם זאת ,האבן היא סמלית של יותר מישוע
האיש;  .זה סמלי מכל מייצג את ישו ,ומלמד כל ישוע" .רוק" מייצג את פולחן האל ,את הכנסייה של ישו אשר עליו את הפולחן הזה נכון.
בידיעה כי זו "רוק" הוא סימבולי של ישוע תורתו יהיה חשוב בנבואות האחרון ,כדי לא לאבד זיכרון של זה .הידע הזה יש גם
השפעה על מי זה ישו אומר שהוא יהיה לבנות את הכנסייה שלו על.

ישוע הוא הסלע
"  .פיטר סיימון ענה ואמר",הנך המשיח ,בנו של האל" .אלוהים ענה ואמר לו",ברוכים art
הוא נאום להם",אבל מי אומר כי אני?
אתה ,סיימון  :Barjonaעבור בשר ודם לא הגולמיות חשף את זה בפני לך ,אבל אבי אשר בגן עדן ".ואני אומר גם לקריאתי",כי הנך פיטר
(פטרוס) ,מול זה רוק (פטרה) ,אני אבנה הכנסייה שלי; שערי הגיהנום וסמכויות לא יגברו זה" מתיו 18 – 16:15

זה ישו ,לא פיטר זה הסלע בנוי את הכנסייה של ישו .כך תוכלו להבין שההפניה תהיה אחרית הימים ,ואת ביאתו השנייה של
ישוע .האיש דניאל חי  600שנה לפני הספירה ,אך הוא ניתן זה נראה העתיד הופעתו השנייה של ישו ,לא הופעתו הראשונה של ישו.
רוב מי מדברת על פסוק זה נמצאים תחת הרושם כי פיטר הוא הסלע אשר ישוע מדבר ,שעליו הוא נבנה כנסייה שלו .בשפה
האנגלית העתיקה זה נשמע נכון ,אך בעת החלפת המילים עם היוונית המקורית משמעות שונה דרכן.
" מה שאומר "שלום של סלע ,נשבר ,בקלות הועבר או התנודדה ,אבן הנגף".
שם פיטר היוונית הוא"פטרוס
על מנת להבין ,זה לא פיטר ,אשר ישוע אבנה הכנסייה שלו ,אתה צריך להבין כי המילה היוונית המקורית להשתמש בו במקום
".הסלע הזה ",היו המילה היוונית המקורית של "רוק" היא פטרה ,אשר מוגדרת על ידי אמצעי ,גוש של סלע ,שאינו ניתן להעברה,
קוסמי .אז אתה רואה ,פיטר הוא רק פטרוס ,ואילו ישוע אומר פטרה .המפתח להבנה שזו בפסוק הבא.
שערי הגיהנום לא ינצחו נגד זה מתיו 16:18

אלוהים אינו מתכוון לבנות כנסייה שלו של פטרוס ,אבל של פטרה .רק פטרה יכול לעמוד מול שערי הגיהינום ,לא חתיכה של
רוק ,אבל גוש של סלע ,שאינו ניתן להעברה ,קוסמי .אז מהי האבן על ישוע אשר הוא מדברים אז? כאשר אתה תראה את ארבעת
הפסוקים העליון ולשים אותם לתוך בהקשר של נושא זה הוא דיברו ,הכל צריך להיות ברור.

הנושא של הדיון
הנושא הוא לא פיטר ,אבל השאלה ששואל אלוהים",אבל מי אומר כי אני?" התשובה מיהו ישוע הוא הנושא של משמעות המילה
רוק .לכן ,סלע אשר המשיח אבנה הכנסייה שלו הוא לא פיטר ,אך פטרוס לענות על השאלה אשר ישוע שואל".הנך המשיח ,בנו של האל".
המשיח הוא בנו של האל ,וזה על הסלע אשר המשיח אבנה הכנסייה שלו .זה כל מה נתמך על ידי הביטוי",אבן היה לגזור בלי ידיים ".דניאל
 .2:35כפי שהראינו ,זו הפניה על המשיח ,ישוע .זה ישו זה סלע היא לחתוך החוצה בלי ידיים ,זה ישו ותורתו שלו זה יהיה לרסק לחתיכות כל כי
הפסל מתכת מרובה החלום של נבוכדנאצר המלך הזה מייצג.

הדרך לחיי נצח
זה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה .יוחנן 17:3

הבנה זו מעל פסוק יש חשיבות אם אתה להשיג חיי נצח או מוות נצחי .יש רק אלוהים אחד ,ישו נשלחה על-ידי אלוהי היקום,
אנו שהיו ניצלים באמצעות ישוע המשיח .כך אתה תבין זאת ,אני נותן את ההסבר הבא.

זוכר את הדימוי
על מנת להבין את שאר נבואות אחרית הימים ,תמונה או פסל זה חשוב לזכור .יש לו ראש של זהב ,החזה של כסף ,חצאית פליז,
עם רגליים ארוכות של ברזל ,ואת רגליו של ברזל ושל חימר .אתה יכול להגיד" ,מה טוב זה לדעת את התמונה הזו? אין לו משמעות
בשבילי? " לקרוא על ,אלוהים הוא עומד לתת פרשנות חלקית של מה מייצג את החלקים השונים של הפסל.
זכור :זה חיזיון ,אשר אלוהים מראה של דניאל ,אז ראיתי דבר זה מילולית ,אך סמלי של משהו אחר.

אלוהים נותן הסבר
זה החלום; ואז נגיד הפרשנות הימנו לפני המלך .דניאל 2:36

אחרי שגמרו המתארת את החלום של המלך ,דניאל כעת מוכנה לתת פירוש גם שנמסר לו על ידי אלוהים .האם שמתם לב כי
"? דניאל הוא
" אומר הפרשנות הימנו? דניאל הוא עומד לבד לפני המלך ,אשר אז הוא מתכוון כשהוא אומר"אנחנו
דניאל אומר כי"אנחנו
" יודעים יותר מדי ,כי זה בפסוק זה כי
חושף בפני המלך ,כי הוא מדבר על אלוהים ,לא את עצמו ,לכן זה אלוהים מי מפצה את"אנחנו.
הנביא של אלוהים ניתנת הגדרה" ,אחד דרך מי אלוהים מדבר".

לפי רצונו של אלוהים
אתה ,הו מלך ,אמנות מלך המלכים :עבור האל של עדן שנתת לך הממלכה ,הכוח ,ואת כוח ותהילה .דניאל 2:37

עוד פעם דניאל נותן תהילה לאלוהים ,בלספר את מלך בבל ,האיש החזק ביותר של זמנו ,הוא מחזיק את הכוח הזה ,לא על ידי
יכולות משלו ,אבל כי האל שבשמיים ,האלוהים אשר חשף את החלום הזה של דניאל ,נתן המלך את ממלכתו ,הכוח שלו ושל האימפריה
עכשיו הוא המלך מעל.

בבילון הוא הראש של זהב
 ,איפה הילדים של גברים להתעכב ,כל כך אי פעם חיות השדה ,את עופות השמים הגולמיות הוא (אלוהים) נותן לתוך שבידך ,וזיווג
הריני הסרגל על כולם .הנך את הראש הזה .של זהב .דניאל 2:38

אתה צריך לשים לב כי דניאל מוודא כי המלך מורכב מודע שהוא המלך לפי רצונו של אלוהים",הוא (אלוהים) נתון לתוך
שבידך ,וזיווג הריני הסרגל על כולם.
"

ציר זמן
זהו ההסבר הראשון של הפסל .המלך נבוכדנאצר או האימפריה הבבלית מיוצג על ידי הראש של זהב .שימוש אפילו רק זו
חתיכה קטנה של מידע צריך להציע לנו ,כי חלקים אחרים של הפסל חייב לייצג גם הממלכות ,מדינות או אימפריות ,שעולות אחרי בבל,
כי החלקים העיקריים ארבע של הפסל וכן הרגליים ואז האבן ההורס את כולם ,הוא סוג של ציר זמן ,התקדמות מבבל אל העתיד של אחד
העם או האימפריה להצליח אחרת.

התקדמות של ממלכות או אימפריות
ואחרי אותך האם מתעוררות נחות לך עוד הממלכה ,ואת הממלכה השלישי אחר פליז ,אשר ישא כלל מעל כל הארץ .דניאל 2:39

פסוק זה מודיע לנו ,כי למעשה הפסל מייצג ציר זמן ,עם האימפריה הבבלית להיות ההתחלה של זה ,האבן לא בנויה בעבודת יד,
להיות סוף קו הזמן.

לקחת

הערה :שאלוהים אומר כי הממלכה השלישי יהיה כלל מעל כל הארץ .זו אינה הודעה מילוליים .כאשר אתה מבין

מהי האומה השלישי ,תבינו כי מעולם לא קבע כל כדור הארץ .אני מציע כי אלוהים משתמשת בסוג זה של השפה כדי לציין את הממלכה
השלישי ישלוט על האדמה הידוע כולה ,המהווה הצהרה נכונה בעת שימוש בהקשר של אלה שחיו בתקופות אלה .בזמנים ההם ,האדמות
שסביב הים התיכון היו כל העולם.
לאחר בבילון ,תיווצר ממלכה אחרת ,למרות נחות לבבל .אז עדיין ממלכה אחרת תיווצר לאחר הטיפול השני .זה אומר לנו ,כי
אם ראשו של הפסל היא בבל ,יהיו שתי הממלכות יותר אחרי בבל ,אשר החזה של כסף ולכן נציג של הממלכה השניה והחצאית מפליז,
חייב לייצג את הממלכה השלישי . .זה נכון אם אתה לוקח את התיאורים לוגית

ידיעת ההיסטוריה
אם אתה לומד היסטוריה ,ייתכן שתוכל להשתמש תיאורים אלה כדי להבין אילו מדינות או הממלכות ובכך להיות מכונים
לעתים .זה גם עוזר להבין ,כי  mettlesארבע של הפסל הם גם נציג של ארבע מלכויות של ההיסטוריה וכי המתכות לתאם עם המדינות
האלה .אם אתה לא לומד היסטוריה ,אז המשך לקרוא ,התנ ך ייתן לך את הפרשנות של ממלכות אחרות אלה בבוא הזמן.

ממלכת הרביעי או האימפריה
 ,הממלכה הרביעי יהיה חזק כמו ברזל :מחזירים כמו ברזל  breakethחלקים ו  subduethכל הדברים :כמו ברזל זה breaketh
כל אלה ,זה לשבור לחתיכות ,חבורה .דניאל 2:40

רמז איזו ממלכה חזקה פסוק זה מדבר על אשר מיוצג על ידי הרגליים ארוכות של ברזל ,היא הפניה זו את העובדה ,כי זה שובר
חלקים כל האומות הכתוב לפניו ,אז זו מלכות הרביעית להיות שבור לרסיסים גם כן .בעודי קוראת את זה בפעם הראשונה ,הייתי בטוחה
של הזהות הממלכות ,יש לך רעיונות משלך כבר?
פסוק זה מספר לנו על ממלכת הרביעי ,שיתרחשו לאחר בבילון ,אם אתה לוקח את התיאורים לוגית מאלו של שלושת
הראשונים ,אז אתה צריך להשתמש את המילים הללו ,לתת תיאור האומות כדי לקבוע את זהותו של האומה הרביעי.
הממלכה הראשונה אנחנו יודעים בוודאות ,כי אלוהים אומר לנו .בבילון הוא הראש של זהב ,אבל חלק התיאור של החלק השני
של הפסל למעשה מסייע אומר לנו משהו על הראש .המילים",ואחרי אותך האם מתעוררות נחות לך עוד הממלכה ".מילים אלו לא רק לספר
לנו כי הממלכה הבא יקום ,אבל זה לא ישיג את גדולתו של בבילון .אתה יודע מה אנשים או האומה כובש את בבילון?

הממלכה השנייה או האימפריה
כאשר דניאל מפרש את החזון הזה ,או על  603לפני הספירה ,הוא .הייתי צריך לנחש את זהותו של הממלכה השנייה ,בגלל
הכוח של לסוריה ,הפרסים היו במגמת עלייה עם זאת ,אין שום סיכוי ,דניאל ,יכולתי לנחש את הזהות של הממלכות השלישית או
הרביעית.
מצד שני ,לחיות  2,600שנה לאחר זמנם של דניאל ,צריך להיות לנו שום בעיה לקבוע ממלכות אלה אחרי הכל ,אלוהים נתן
דניאל החזיונות האלה לתת לנו ,אחרית הימים ,אשר מי החזיונות מיועדים .אני אומר את זה בביטחון ,כי חיים אחר בעבר ,לא לדעת את
ההיסטוריה כפי שאנו עושים ,שיכול להבין.
כמו שכבר הצעתי ,האימפריה הפרסית-את מדיין הוא הממלכה השנייה .אתה בטח שואל" ,איך אני יודע את זה בוודאות ,כאשר
זה לא צוין עד כה בתנ ך?" יש צורך לשים לב למילים המשמש לתיאור כל הממלכה .עם זאת ,אם תשווה את ההסברים של ארבע
הממלכות דניאל ,התיאורים שנמסרו מארבע הבהמות בחיזיון אחר דניאל עצמו בעל ,הזהות אכן יתגשם .זה גם עוזר לי ידע אישי של
ההיסטוריה הפרט.

סקירת ולהרחיב
במקרה שאתה לא מודע ,אלוקים אוהב לתת לנו מידע ,ואז בהמשך ,הוא לסקור את מה שהוא נתן לנו בעבר ,ולאחר מכן להרחיב
על המידע הזה .בעשותו כן ,הוא מסוגל לאשר החזון החדש הוא למעשה המשך לקודמת .אלה ידועים לאלה של מקצוע ההוראה בתור
סקור ולהרחיב .
אני מקווה שאני הסברתי את זה כראוי .אלוהים נותן לנו מידע ,ולאחר מכן בחיזיון אחר ,הוא סוקר את אשר הוא כבר נתן לנו,
אז אנחנו יכולים להיות בטוחים כי החזון הזה למעשה להפנות החזון הקודם ,אז הוא נותן לנו פרטים נוספים ,אשר ומרחיב על המידע
הקודם אשר מסייע לנו לקבוע מה הוא אומר לנו.

אימפריות בעתיד
בזו ראייה של נבוכדנצר ,אלוהים גילה משהו שהולך לקרות "העתיד" ,במובן של נבוכדנאצר לזמן .איך אדע שזהו חזון
העתיד? דניאל אומר לנו כל כך הרבה".ארצה הידוע המלך נבוכדנאצר מה תהא בימים האחרונים.
"
איזה מידע את החזון הזה דניאל נתן לנו?
 .1בבילון מייצג הראש של זהב ,זה אנחנו יודעים בוודאות מ דניאל .2:38

 .2החזה של כסף המייצג את האימפריה הפרסית-דוד ואקנין( ,אני אראה איך אני יודע את זה בקרוב).
 .3חצאית פליז ,עדיין לא ידוע לנקודה זו במחקר שלנו ,אבל ניחוש יכולים להתבצע ,באמצעות העובדה תחילה שני הממלכות
הם בבל ופרס.
 .4רגליים ארוכות של ברזל הוא עדיין ידוע ,אבל שוב ניחוש לוגי אפשרי בהתבסס על המידע הראשון שלוש הממלכות ,ידיעת
ההיסטוריה.
יותר מידע נתון אולם הפסל הזה ,יש לו רגליים והרגליים קליי וברזל .כפי שאתם יודעים ,ברזל לא לערבב עם חימר .לא משנה
כמה חם אתה מקבל הברזל ,אפילו למצב נוזלי ,אם אתה לערבב חימר עם זה ,ולתת לזה מגניב ,שהשניים נפרדים אחד מהשני .זה אומר
לי שיש עוד ממלכה אחרת או הממלכות הרגליים לייצג ,לזכור כי אלוהים אמר כי הממלכה הרביעי עצמו להיות שבור חלקים",זה לשבור
" זה מוסיף גם לאומה מה העם הזה הרביעי הוא .עד לנקודה זו ,המידע שאלוהים נתן לנו עד כה ,זה רק ספקולציות
לחתיכות ,חבורה.
אולם .לשער הוא כמו אנחנו אמורות לעשות במחקר שלנו החרוץ של התנ ך ,לשאול שאלות ,ולאחר מכן נותנים מחשבה ולאחר מכן
לימוד ,כמו גם לתת תפילה לאלוהים עבור הדרכה לאורך כל התהליך כולו.

שביל התבונה
ספקולציות מוביל המחקר ,המחקר שמוביל ידע ,ידע מוביל להבנה והפניות הבנה והחכמה.

אימפריה מחולק
 ,ואילו אתה  sawestאת הרגליים ואת האצבעות ,חלק קדרים; קליי ,והחלק של ברזל ,הממלכה יחולקו; אבל יהיו של הכוח של
הברזל ,מחזירים כפי אתה  sawestאת הברזל מעורבב עם קליי  .miryדניאל 2:41

כפי שאתה רואה ,אלוהים נותן פרשנות משלו של דבריו ,זה ומוודא כי הרגליים ואז האצבעות הם למעשה ייצוג של חלוקת
הממלכה הרב יעי לראשונה במחצית ,כי ישנם שתי רגליים ,שתי רגליים ,ואז לתוך עשר ממלכות קטנות יותר .אני אומר עשרה ממלכות
כי יש עשר אצבעות.

לחלק במחצית הראשונה
הדבר מצביע על לי ,כי הממלכה הרביעי קודם יחולק לשניים ,בגלל הסמליות של שתי הרגליים וברגליים.

מחלק עשרה ממלכות
א ז כמו החצי ממשיך ליפול ללא חשמל ,עשרה ממלכות יקום מאחד החצאים .אני גם יודע כי עשרה ממלכות אלה יהיו חלק כוחו
של האחד ,אבל בגלל הסמליות של קליי ,ברזל לא נצמדים אחד לשני ,הכוח יהיה רק חלקית של זה של האחד לפני שהם לשבור את.

שבריר של הכוח לשעבר
בהונות הרגליים היו חלק ברזל ,והחלק של קליי ,אז הממלכות אהיה חלקית חזקים חלקית השבורים .דניאל 2:42

ספקולציות שלי לפני עכשיו יש אישור שני פסוקים אלה 41 ,ו ,42 -אומרים לי שתי נקודות עיקריות לזכור.
 .1כפות הרגליים ו 10-בהונות מייצגים למעשה הממלכות ,אך בשונה מהאחרים זה התעוררו וכבש את זו שלפניה ,ממלכות אלה
עשר ,במקום זאת ,הם נגזרת האימפריה לפניהם ,אבל לא על ידי כיבוש .זה דרך לתת זהות של הממלכה עם רגליים ארוכות
של ברזל .בדרך כלשהי ,זה שבור קודם לשניים ,מן החטיבה עשרה ממלכות עצמאיות או אומות ייווצר.
 42 .2פסוק אומר לי ,כי ממלכות אלה עשר לקבל קצת הכוח של ממלכת לשעבר של ברזל ,עדיין להיות חלשה ומפולגת באותו
זמן ,זה אני ללקט מן ההפניה לתערובת ברזל וקליי ,כי משני החומרים לא .נאחזים אחד לשני.

הזרע של גברים
 ,ואילו אתה  sawestברזל מעורבב עם קליי  ,miryהם תתערבב עצמם .עם הזרע של גברים :אבל הם לא יהיה קליב אחד למשנהו,
גם ברזל לא מעורבב עם קליי .דניאל 2:43

פסוק זה אומר לנו משהו על האנשים האלה עשרה מדינות ,משהו לא דיבר בתיאורים של הממלכה אחרים .המילים" ,זרע של
גברים ",הן הפניית מפתח כאן .לכן הסבר על הסמליות של ברזל מעורב קליי היה בשימוש .מה פסוק זה אומר לי ,זה שהאנשים של
הממלכות עשר שעולות מתוך האימפריה יחיד גדול עם הארוך ברזל רגליים ,יתבצע ניסיון לאחד את עצמם חזרה אל האחד ,אבל יוצא מן
הכלל ,למרות שהם מנסים לאחד באמצעות נישואים של אחד למשנהו.
 .יש את המידע הזה ,אני בטוח מה ממלכות העולם עשר אצבעות הרגליים של הפסל הם המייצגים .אולם ,כבר ידעתי את זה מן
העבודה הקודמת שלי ,אז לומר לך .זה מוקדם מדי ,אני רוצה להציג את כל הראיות סדר שיטתי ,אז אתה להבין ולראות למה ידעתי שהם
יהיו ואני מאמין שהם יהיו ,כך אתה גם לראות ולהבין.

למלכותו של אלוהים
ולהגדיר בימים של מלכים אלה יהיה האל של עדן ממלכה ,אשר יהיה ניתן להשמיד לעולם :האם אין להשאיר את הממלכה לאנשים
אחרים ,אבל זה יהיה לשבור לחתיכות ומכלה כל הממלכות האלה ואת זה יעמוד לעד .דניאל 2:44

ברצוני לציין ,כי פסוקים אלה הם גם ליידע אותנו כי אלוהים השמד כל אלה אימפריות של האדם חיבק ,ולבנות עליהם מלכות
האלוהים הנצחי.

השפעת השטן על אומות האדם
זה הוא יעשה ,כי אלה אימפריות של האדם אינם רק של האדם ,אך הנקבעים על-ידי השפעת השטן על אנשי הכוח לבנות
האימפריות .זה כדי להראות כי השטן הוא מעורב באופן פעיל להתערב בענייניהם של גבר .עם כל ההתקדמות מהקיסרות אחד למשנהו,
השטן הוא הרחבת וגיבוש לשליטתו של האדם
הפסוק הנ ל הוא הסבר על הפסוק הבא.
"אתה  sawestעד כי אבן היה לגזור בלי ידיים ,אשר השמיד את התמונה על רגליו היו של ברזל ,קליי ,ואתה בלם אותם לחתיכות",
דניאל ,2:34
עוד אומר לנו ,איך ועל -ידי מי ,ממלכות עשר יהא פרץ חתיכות.

התקדמות של אימפריות
מה אלוהים אומר זאת האומה הראשונה שבבילון להיכבש על ידי השנייה ,השני בפרס על ידי השלישי של השלישי יוון על ידי
הרביעי .האומה הרביעי רומא עם זאת שלא להיכבש אבל תתפוצץ איכשהו בתוך של ,כי מתוך זה יחולק לראשונה במחצית ,אז מאחד את
החצאים האלה תיווצר עשרה מדינות ,אשר ינסה להתאחד בחזרה לתוך האימפריה כל אחד אך במקום זה קרס על עצמה .אז אפילו אלה

עשר המדינות יושמדו ,על ידי סלע חצוב ,אבל לא על ידי ידיים (ישו) ,ואת האומה (של אלוהים) שייקבעו על ידי הסלע הזה הממלא את
כל כדור הארץ ,יימשך לנצח ,לעולם לא להיכבש על ידי אחר.

אלף שנות שלטונו של ישו
זוהי הודעה חזקות מאוד .אלוהים אומר לנו ,כי הוא להתגבר על מדינות אלה עשר ,לבנות את הממלכה שלו על חורבותיהם ,לא
רק זה ,אלא גם כי הממלכה שלו האחרון לעד ולעולם להיכבש .פסוק זה גם אומר לי ,כי ממשלות המרכיבות את האומות עשר לא ישרדו
גם ,כי תקופת הממלכה החדשה לא יישאר להם ,אלא האנשים של אלוהים .זוהי הפניה  1,000שנות שלטונו של ישוע על פני כדור הארץ
אשר מתרחשת לאחר הופעתו השנייה של ישו .במילים אחרות ,את הפסל ואת הזמן קו כי זה מייצג ,הוא ניבוי של למלכותו של אלוהים
על כדור הארץ ,ואת ההתקדמות של אימפריות האדם זה יביא במלכותו של אלוהים על כדור הארץ.
למקרה שעוד לא הבנת את זה ,פסוק זה מביא אותנו אל אחרית הימים ,ואל ביאתו השנייה של ישוע המשיח .אבל בנקודה זו
במחקר שלנו ,אנחנו מעוניינים לגלות את זהותו של אנטיכריסט ,כמו שאני מכירה את ההיסטוריה של השפעת השטן על אומות האדם ,אז
בואו נמשיך עם ספר דניאל.

דניאל מסכמת את החלום
מחזירים כמו אלף  sawestהאבן נחתכה מתוך ההר בלי ידיים ,ואת זה בלם חתיכות הברזל הבכירים ,החימר ,הכסף ,הזהב; האל
הגדול זיווג ידוע למלך מה יבוא לעבור להלן :החלום הוא מסוימים ,ואת הפרשנות שלו בטוח .דניאל 2:45

זכור :בפסוק הקודם ,אשר דיבר על אבן לחתוך החוצה ,אבל לא על ידי ידיים; פסוק זה מרחיב את זה עם מידע נוסף.
זכור :החזיונות של דניאל  symbolismsעל דברים אחרים ,לכן ,אתה יכול לנחש ,מה מיוצג על ידי האבן לגזור את ההר בלי
ידיים? זה משמש כדי לשבור לחתיכות ממלכות הברזל  ,10קליי ,כמו גם אלה מיוצגים באמצעות ברזל ,פליז ,כסף וזהב .האבן הפך הר
גדול , ,מלא כל הארץ.
זוהי התייחסות ביאתו השנייה של המשיח ,ואת הממלכה שהוא יקים על כדור הארץ ,שיימשך לעד .זה ישו מי האבן ימחץ את
הממלכות ישנים ,וזה ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ יימשך לעד ,והוא אף פעם לא להיכבש .זה המשיח בעצמו את תורתו של ישוע
אשר הוא סלע אשר ישוע אבנה הכנסייה שלו.

את ובלציה דניאל
המלך נבוכדנאצר נפל על פניו ,ואני סוגד דניאל ,ואז ציווה כי הם צריכים להציע את ובלציה ,ריחות מתוקים לו .דניאל 2:46

המילה "ובלציה" אומר ,מעשה מציע משהו ,כמו תפילה או תודה ,אלוהות ,או אלוהים.

המילה "ריחות" היא מילה אנגלית ישנה על ריחות ,מה שאומר ,המאפיין או איכות של דבר המשפיע ,מעוררת ,או נתפסת על
ידי חוש הריח.
מלבד הקיץ הייתי בת  ,15יש לי עניין קטן או לא בתנ ך או בדת .מסיבה זו ,אין לי ניסיון בדבר מכס או טקסים התרגול דתות
שונות .ולכן אין לי מושג לגבי אם אלה  oblationsהמוצעים דניאל הייתה צורות פולחן לאלים פגאניים או לא .אני מאמינה אבל אני
נבער כמו אם שריפת ריחות היא חלק של הפולחן היהודי ,או עושה זאת ,מדובר באחד הטקסים פגאניים אלוהים מוחה נגד היהודים על.
דניאל יודע זאת; עם זאת אין שום אינדיקציה כי הוא מקבל  bestowmentsפגאניים אלה .הדבר שאני יודע היא שאנחנו למקום
אין אלוהים לפני האל האב; לכן oblations ,אלה הופנו דניאל ,לא על אלוהים ,אז אני די בטוח כי דניאל לא היו מקבלים אותם ,לעצמו,
את אלוהים .כן ,אבל לא לעצמו.

אל האלים
המלך ענה בפני דניאל ,ואמר"של אמת זה ,כי האלוהים הוא אלוהי האלים ואת לורד של מלכים  revealerשל סודות ,לראות את
 couldestלחשוף את הסוד הזה ".דניאל 2:47

זה אישור של כוח ,הוד אלוהי היקום ,אפשר היה לחשוב כי המלך נבוכדנאצר צריך להמיר לפולחן האמיתי היחיד חי אלוהים
האמיתי.

המלך לא שכחו את החלום
המלך הכריח את דניאל ,אדם דגול ,נתן לו מתנות נהדרות רבות ,ואז גרם לו שליט על כל מחוז בבל ועל ראש המושלים מעל כל
חכמי בבל .דניאל 2:48

אם אתה קורא ספר דניאל כולו ,במקום החלקים שהשתמשתי כדי לסייע בזיהוי אנטיכריסט ,אולי אתם מסכימים איתי שאני
מאמין שהמלך הכיר את החלום לאורך כל הדרך ,אבל רצה סיבה להיפטר של מי יודע כמה מאות סיירס נבואה ,קוסמים ,החכמים שהיו
על המשכורת שלו .דניאל היה מסוגל להגיד אותו לחלום ,אז הוא ידע כי אלוהים של דניאל היה גדול יותר מכל שאר האלים .איזה
אלוהים אחרים שהיה אי-פעם את היכולת לראות לתוך המחשבות של אדם?
זה מרמז כי דניאל מקבל את  bestowmentsאלילים; עם זאת ,זה לא הוכחה זה ,כפי שאמרתי ,אני בור ,אם הם אלילים או לא.
פסוק זה רק אומר לנו כי המלך ,מקומות דניאל בעמדה של עוצמה ויוקרה ,זה בטוח ,זה היה לפי כוונתו של אלוהים כי דניאל להציב
אותם בעמדה הזאת של כוח.

חבריו שלוש דניאלס
ואז דניאל ביקש המלך ,הוא קבע שדרך ,משך ואבדנגו ,על ענייני מחוז בבל :אבל דניאל ישב בשער המלך .דניאל 2:49

שלושת אלה הם חבריו מי התפלל עם דניאל אל האל שלהם ,ולא על תובנה החלום מלכים .עם החלום הזה של המלך ,שאנחנו
יכולים לראות כי זה ישוע אשר הוא סלע שעליו יבנו את הכנסייה של ישו.

אני האלוהים ,אבל לי אין דרך אחרת
מה אתה רק קראת הוא מבט כולל על איזה מידע הנבואות בעקבות ייתן לך .אלוהים העניק לך מתאר כללי זה ,עכשיו .אלוהים
ייתן מידע הופך להיות יותר ספציפי .זאת הוא עושה כך תוכלו ללמוד את האמת שלו .מציג תחזיות של העתיד ,מאות ואלפי שנים לפני
שהם קורים ,זה שלו והאפייה ובכך תבינו ,שהוא אלוהים ,ואת אבל לו לא אחר ,והוא רק הוא אלוהים ,שיכול לראות העתיד עם
 100%דיוק .זה הוא עושה כדי להציג את מה שהוא אומר זה נכון ,כל דבר אחר שאתם עלולים לחשוב שאתה יודע החיים שלך בזמן של
לסגוד תחת בבשורה שקרית של השטן ,זו אכן שקר .מאמינים מה הוא אלוהים אומר לך .מה אתה מאמין חוצני על ידי המילים הבשורה,
אם הם שקריים.
זוכר :אמיתה של אלוהים ,אם אלוהים היה מדבר זה אז זה היא האמת .אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר.

מערכת יחסים אינטימית
בשלב זה ,הייתי רוצה להציע הצעה זה עשויות להיות השלכות חשובות לך כפי שאתה לחפש מערכת יחסים אישית ואינטימית
עם אלוהים .אני הייתי עוברת את העבודה הקשה להביא לך הבנה זו אלוהים של ,כפי שהוצג בתנ ך ,אבל תזכרי :אלוהים רוצה יש
אישי ,זוגיות ,זה ולכן הוא  behoovingמכם אשר עושים מחקר על ללמוד גם כן .אם יש לך עניין שלך הציץ על ידי משהו .הראיתי לך,
מחקר זה יותר ממה שעשיתי .בדרך זו אתה גם להיות מחפשים אלוהים בחריצות.
אלה מי מחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,תוכלו למצוא אותי פתגמים 8:17

זכור :המילה מתכוון בחריצות כי אתה חייב ללמוד לחפש התשובות בעצמך ,כדי לעשות את כל העבודה ,אתה פשוט קורא את
המילים שלי ,מדאיג אותי כי אתה לא תמלא .את הדרישה של אלוהים כי אתה אישית .לחפש אותו.

 .תכין את עצמך למחילה
אם לא עשית זאת כבר ,אני מציע לך לקחת עט ביד ,תכין רשימה של כל החטאים שלך כי אתה יכול לזכור ,מככל שאתה יכול.
המידע הזה הוא אישי בינך לבין אלוהים ,לא צריך להיות משותף עם עוד מישהו ,אפילו לא את בן הזוג ,אמא ,אבא או אחים . .זה אישי
בינך לבין אלוהים ,לשמור על זה בסוד אישי בינך לבין אלוהים ,שתתחיל את הצעד הראשון לקראת הקמת מערכת יחסים אישית
ואינטימית עם אלוהים ,הבורא שלך.
ברגע הרשימה אינה מלאה ,והוא הזיכרון של חטאיך  forefrontלמוח שלך ,לקחת את הזמן לחזור בתשובה החטאים האלו ,יודע
בלבך שהם היו למעשה חטאים נגד חוקי האל .לאחר שביצעתם תשובה מעומק הלב על חטאיך ,אזי בתפילה לאל ,לבקש ממנו את
סליחתו.
פעם אחת אתה ובכך הכניעו את עצמך לפני הבורא שלך ,להתפלל אליו כדי לתת תובנה של מהי האמת והבנה שלו כך תדע את
האמת .כשתראה את זה.
לבקש מאלוהים ,להוביל אותך לכיוון של מחקר זה הוא רוצה קח ,כאשר הוא נותן לך כיוון ,פעל כפי הוא מכוון ,והוא לא כפי
שאתה מחליט .אתה תתחיל להבין מיהו אלוהים ,מי אתה ואת לאיזו מטרה הוא לאלוהים יש בשביל לבצע אותו .כל מה שאתה עושה,
והכל הוא מראה לך ,לצורך מתן פאר אליו ,אלוהים .כשאתה נותן הללו את האל הוא אחקור להאדיר אותך.
לפני שתמשיך לקרוא את השיעור הבא ,אני מציע לך לקרוא את הספר כולו של דניאל מן התנ ך שלך קודם .אתה קורא ,יש
זמינים לכם עט ופנקס ,כך בעת קריאת משהו .אתה לא מבין ,אתה יכול לרשום את ות.
זכור :שואל שאלות מצפים ממך אלוהים ,רק על-ידי שאילת שאלות יכול הוא לספק לך התשובות . .זה תלוי בך כדי להחליט
אם להפסיק לקרוא ולהתחיל לחפש התשובה ,או לסיים לקרוא דניאל ,ולאחר מכן לחפש את התשובות האחרון ...אני מציע האחרון ,כי
אלוהים ייתן תענה לשאלות שלך כפי התענוג שלו כדי לעשות זאת ,וכפי שהוא מחשיב את זה רלוונטי לכיוון שלו.

אלוהים ומפרש התנ ך בשבילך
כך תוכל לדעת ,אלוהים מפרש ספר דניאל ,כמו גם של שאר התנ ך בשבילך ,אתה רק צריך להיות סבלני ,התשובות לשאלות
שלך יתגלה ,עם זאת ,כשאתה לוקח את הזמן כדי לכתוב את השאלות ,כפי שהם באים אליך ,אז אתה נתנה חשב מה אתה לומד  ,אז
השאלה היא ענתה לך יזהה אותה כתשובה לשאלה שלך ,ואילו אם מעולם לא שאלת את השאלה ,אתה לא תדע כי אלוהים יענה לכל
שאלה.

