שיעור 16
ארבע אימפריות הגדול של האדם
בסקירה של שיעור  ,15אלוהים אומר לנו באמצעות נביאו ,דניאל ,כי יהיו ארבע אימפריות אנושי נהדר.

הקיסרות הראשונה
האימפריה הבבלית ,שאנו יודעים היסטוריה הוקמה בסביבות  605לפנה ס ,נכבשת על ידי הפרסים בשנת  539לפנה ס.
האימפריה הבבלית ולכן נמשך רק  66שנים .אין לבלבל זאת עם המדינה העיר בבל ,זו הייתה מעצמה אזורית ,זה נמשך כך במשך מאות
שנים ,אבל כאשר נבוכדנצר הומלך ,שהוא רצה לכבוש את העולם כולו ,והוא למעשה עשה.

הקיסרות השנייה
האימפריה הפרסית ,הייתה האימפריה הגדולה השנייה של האדם ,מן ההיסטוריה אנו יודעים כי זה נוסדה בשנת  539לפנה ס
עם כיבוש האימפריה הבבלית ,וממשיך עד זה בתורו נכבשת על ידי היוונים בשנת  331לפנה ס .האימפריה הפרסית ולכן נמשך 208
השנים.
עם הידע הזה האימפריות שני הראשונים ,נוכל לשער מההיסטוריה מה יהיה הבא שתי הממלכות.

האימפריה השלישית
האימפריה היוונית ,האימפריה הגדולה השלישית של האדם ,מן ההיסטוריה אנו יודעים כי היא הוקמה כאשר אלכסנדר הגדול
כבש את האימפריה הפרסית בשנת  331לפנה ס ,וממשיך  163שנים כאשר זה הוא מוצף על ידי האימפריה הרומית בשנת  168לפנה ס.

האימפריה הרביעית
האימפריה הרומית ,נוסדה בשנת  168לפנה ס ,אם כי זה אף פעם לא נכבשת נופל מלבד שחיתות בירוקרטי .אנו גם יודעים כי
האימפריה הרומית לפצל לשני חצאים ,האימפריה הרומית המזרחית ,האימפריה הרומית המערבית ,ואז בשנת  476לספירה כאשר העיר
רומא נבזזה ,הממשלה הקיסרית הושמדה ,ההיסטוריה האימפריה הרומית המערבית אמור לבוא לסיומו.

כאשר דניאל מקבל את החזיונות של הנבואה ,אלוהים נותן מידע זה לא כמו ההיסטוריה כבר חיינו צריך להסתכל בחזרה כמו
שאנחנו יכולים לעשות ,אבל היסטוריה עדיין להתממש.
זוכר :אלוהים גילה אלה אימפריות  4דניאל במהלך חייו בערך  600לפנה ס  550לפנה ס .על-ידי דניאל לרשום את הנבואות
האלו אלוהים וכך אמר לנו על אירועים עתידיים ,מאות ואלפי שנים לפני שזה באמת קרה .אני שואל אותך ,מי האל הבורא יכול לחזות
אירועים כה מראש?

תרשים של האימפריות ארבע
לפניכם תרשים כדי לסייע לך לראות את הרצף של הממלכות דיבר על חזון של המלך נבוכדנאצר של הפסל ,המתכות לייחס כל
האימפריה האדם.
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סולפ 1539

רק אלוהים אחד
מדוע אלוהים אמר לנו על אירועים עתידיים בהיסטוריה האנושית?
יש רק אלוהים אחד ,אלה נבואות של אימפריות בעתיד ,אלוהים נותן הוכחה שהוא אלוהי היקום .מי עוד חוץ אלוהי היקום יש
את היכולת לראות את העתיד עם  100%דיוק? אין בן אדם יש את היכולת לראות אפילו יום אחד את העתיד עם כל סוג של חזון אמיתי,
אלא אם כן האדם הזה ניתנת החזיונות שלו מאלוהים קודם.

זו הצגה של אירועים עתידיים ,מספרת כי אלוהים הוא עושה זה ברור לכל מי אינם עיוורים ,כי אלוהים הוא אמיתי ,הוא אלוהים
קיים ,וכי האל הוא מעורב באופן פעיל במתן אמיתות כדי לקזז את שקריו של השטן .זה גם סימן של הוכחה שאלוהים הוא מחברם של
הספרים של התנ ך ,וזה האנשים האלה מי כתב את המילים ,איפה תעלות של דברי אלוהים אל הדפים בספרים .אלה מי כתב את המילים,
הם לא אלה שדיברו את המילים .ההגדרה של הנביא של אלוהים היא ,אחד עד אשר צפנת.
מתמשכות שיעורים של אלוהים ,אני לא רוצה להתעכב זמן רב בתוך הפרקים של ספר דניאל שאינם בעלי השלכה ישירה על
זהותו של אנטיכריסט ,אבל אני ממליץ לך לקרוא ולהבין אותם.

פסל זהב של נבוכדנאצר
נבוכדנאצר המלך עשה תמונה של זהב ,גובה של מי היה קיוביטים לשישים ,ורחב הימנו קיוביטים  :6הוא הקים אותו ב רגיל דורא,
ב מחוז בבל .דניאל 3:1

אף-על-פי המלך נבוכדנאצר הוכח כי אלוהי היקום הוא האל האמיתי היחיד ,על-ידי דניאל החלום מלכים ,וידע את הפרשנות
שלו הימנו ,המלך ממשיך סוגדים לאלים פגאניים משלו .למרות המלך הוכח על ידי דניאל זה נבוכדנצר הוא המלך ,כי אותו עשה המלך,
וכי הוא יושב על כס המלכות האימפריה האדירה ,לצד ההנאה של האל ,המלך עדיין מכחיש אלוהים ורואה בגלל גאווה ויהירות שלו כי
כל מה שהוא השיג ,הוא על-ידי יד וכוח משלו  ,יש מה לעשות עם רצונו של אלוהים בכל.

נוכחות מסירות נצטווה
ואז נבוכדנאצר המלך שלח לאסוף את הנסיכים ,המושלים ,הקפטנים ,השופטים ,האוצרות ,המדריכים ,השריף ,ואת כל שליטי
המחוזות ,לבוא ההקדשה של התמונה אשר נבוכדנאצר המלך היה להגדיר .דניאל 3:2

זה הפסל המוזהב הגדול הושלמה ,המלך קורא כל שליטי האימפריה הבבלית להיות נוכח בהקדשה פסלים .אני מציע כי המלך
חושב שיש הפסל של הפסל מתכת רב מן החלום שלו.

כל הנדרש כדי לתת הסגידה לפסל
ואז הנסיכים ,המושלים ,קפטנים ,השופטים ,את גזברים ,המדריכים ,השריף ואת כל שליטי המחוזות ,התאספו יחד בפני ההקדשה
של התמונה נבוכדנאצר המלך היה להגדיר; הם עמדו לפני התמונה נבוכדנצר היה להגדיר .ואז הראלד בכיתי בקול רם",כדי לך זה נצטווהO ,
אנשים ,עמים ושפות ,באיזו שעה אתה שומע את הצליל של קורנית ,חליל ,נבל ,הטרומבון ,psaltery ,דולצימר ואת כל סוגי המוסיקה ,יה
ליפול ולהעריץ את התמונה הזהב נבוכדנאצר המלך הגולמיות מגדיר :דניאל 3:3-5

 .עשרים ושלוש שנים עברו מאז המלך היה חלום הקשור הפסל רב מתכת .מזה המלך היו עדים רבים מניסי האלוהים ,כגון
שהיה משכנע ביותר כי האל הבלתי נראה היה אמיתי ,היה כוח על פני כדור הארץ ,אבל נבוכדנצר שלו היהירות ואי אמון נבנה פסל גדול.
עשויות זהב ,ואז ציווה כי כל פקידי הממשלה שלו היו להשתחוות ולתת פולחן פסל הזהב הזה.

העונש על לא נותן פולחן
 ,מי  fallethולא כלפי מטה worshippeth ,יהיה באותה השעה להיות מושלך אל בעיצומו של צורב כמו כבשן אש .לכן באותו
הזמן ,כאשר כל האנשים לשמוע הקול של קורנית חליל ,נבל ,הטרומבון ,psaltery ,כל מיני סוגים של מוסיקה ,כל האנשים ,העמים,
השפות ,נפל ,העריצה את התמונה הזהב נבוכדנאצר המלך היה להגדיר האם דניאל 3:6-7

עונש כזה חזק יגרום כל מי לא ידע אל חי ,ליפול ולתת פולחן הפסל עשוי זהב בידי אומנים אנושי.

המאשימים של היהודים
מה באותו הזמן מסוים וכשדים התקרב והאשימו את היהודים .הם דברתי ואמר המלך נבוכדנאצר",הו ,מלך ,אחיה לנצח .אתה ,הו,
מלך hast ,גרם צו ,כי כל אחד ישמע לקול של קורנית ,חליל ,נבל ,הטרומבון ,psaltery ,ודולצימר ,כל סוגי המוסיקה ,יפלו למטה ולהעריץ
את התמונה הזהב :גם מי  fallethולא כלפי מטה ,worshippeth ,כי הוא צריך להיות מושלך לתוך בעיצומו של צורב כמו כבשן אש.
יהודים מסוימים שאותם אתה  hastשוקעת מעל ענייני מחוז בבל ,שדרך ,משך ואבדנגו; האנשים האלה ,הו ,מלך ,יש לא התייחסו אליך :הם
לשרת לא את האלים ,ולא לסגוד את התמונה הזהב אשר אתה  hastלהגדיר .דניאל 3:8-12

נבוכדנצר בנתה פסל זהב שהוא צועק אז כולם להתפלל .בני שלוש של דניאל; שדרך ,משך ואבדנגו ,שהיו כמו דניאל גם עבדים
עבריים ,סירב לקוד ולהעריץ את השקר .התנ ך אינו מספר לנו איפה דניאל במהלך זה; לכן הוא לא נראה להיות מעורב באופן ישיר.

זעמו מלכים
ואז נבוכדנצר שלו זעם ,זעם ציווה להביא שדרך ,משך ואבדנגו .אז הם הביאו את האנשים האלה לפני המלך .ואז דברתי נבוכדנצר
ואמר להם מנוחת עולם",האם זה נכון  Oשדרך ,משך ,וגם אייל וברי כהן ,האם לא  yeלשרת את האלים ,ולא לסגוד את התמונה הזהב אשר
יש להגדיר?" דניאל 3:13-14

זוכר :נבוכדנצר מלך האימפריה הבבלית ,המילה שלו היא חוק ,אז כשהוא אומר לך תכרע ברך ולתת פולחן פסל ,זה נדרש
מכם לעשות כן ,לא תעשה כמויות כל כך אותו דבר כמו בגידה נגד המלך.
הדיבר הראשון של אלוהים קובע כי אנחנו לשים אלוהים אחרים לפני האל הבורא .כמו צדיקים משקיפים של החוק של אלוהים
בני שלוש נאלץ לבחור ,לשמור את מצוות האלוהים או ציות של המלך ואת לתת פולחן פסל וכל תמונה ,אליל.

הוכחת נאמנות הציע
עכשיו אם אתם מוכנים באיזו שעה אתה שומע את הצליל של קורנית ,חליל ,נבל ,הטרומבון ,psaltery ,דולצימר ,ואת כל סוגי
המוסיקה ,יה ליפול ולהעריץ את התמונה אשר אני הפכו; טוב :אבל אם  yeסוגדים לא ,פרופסור  yeטרלוני באותה השעה לתוך בעיצומו של
צורב כמו כבשן אש; מי היא שאלוהים יהיה לספק לך מהידיים שלי?" דניאל 3:15

זו אינה רק הצעה לתת בני שלוש של דניאל הזדמנות הוכחה שהם נאמנים למלך ,אבל הוא גם אתגר כנגד אלוהי היקום.
נבוכדנצר הוא מאתגר אלוהים להוכיח פעם נוספת את הכוח שלו כדי להציל את שלושת אלה שנותנים לסגוד לו.

הכרזת האמונה
שדרך ,משך ואבדנגו ,ענה ואמר למלך O",נבוכדנצר ,אנחנו מקפידים לא לענות לך בעניין זה .אם כך יהיה ,אלוהים שלנו ,שאותם
אנו משרתים הוא מסוגל לגאול אותנו מכל לכבשן הלוהט בוער ,יושיע אותנו ,מהיד דע .מלכנו .אבל אם לא ,יהיה זה ידועים לך ,הו ,מלך זה
אנחנו לא ישרת את האלים ,ולא פולחן הזהב תמונה אתה  hastלהגדיר .דניאל 3:16-18

אף-על-פי המלך נבוכדנאצר הוכח כי אלוהי היקום הוא האל האמיתי היחיד ,על-ידי דניאל החלום מלכים ,וידע את הפרשנות
שלו הימנו ,המלך ממשיך סוגדים לאלים פגאניים משלו .למרות המלך הוכח על ידי דניאל זה נבוכדנצר הוא המלך ,כי אותו עשה המלך,
וכי הוא יושב על כס המלכות האימפריה האדירה ,לצד ההנאה של האל ,המלך עדיין מכחיש אלוהים ורואה בגלל גאווה ויהירות שלו כי
כל מה שהוא השיג ,הוא על-ידי יד וכוח משלו  ,יש מה לעשות עם רצונו של אלוהים בכל.
בני שלוש של דניאל מצווים לתת פולחן פסל זהב של אחד האלים פגאניים רבים של בבל ,אבל הם אומרים המלך בפניו כי הם
מסרבים משום שזה נוגד את האל שלהם ,אלוהי היקום .הבא חושף את האמונה אשר שלושת היה ,כי הם מעדיפה לדעת מוות מאשר כדי
הקללות נגד אלוהים האב.
התנ ך אינו מספר לנו איפה דניאל במהלך זה; לכן הוא לא נראה להיות מעורב באופן ישיר.

אנחנו מקפידים לא לענות לך בעניין הזה
אתה זהיר בעת תירוצים או לנסות למנוע עימות בדרך כלשהי .מה שלושת אלה הם אומר זה שהם לא מנסים להיות זהיר ,כי הם
ידבר את המצפון שלהם ללא קשר לתוצאות.

אלוהים תגאל אותנו מכל לכבשן הלוהט בוער
השלושה ,הן של האמונה כי אלוהים ייגאל אותם ממוות של שנזרקו לכבשן ,אם זה רצונו של אלוהים כדי לעשות זאת .שלושת
אלה יש אין מה לדאוג לעצמם כי הם יודעים את זה .אם זה התענוג של אלוהים כי הם לא מתים ,הם יהיו מוגנים על ידי אלוהים ,או אם
זה לא התענוג של אלוהים לשמור אותם בחיים ,כי הם יודעים את זה .הם עדיין ידע החיים כל עוד הם נשארים נאמנים את אמונתם .כמה
מכם מי אתם קוראים מילים אלו ,יש סוג כזה של ודאות באמונה שלך של אלוהי היקום?

אלוהים תגאל אותנו
שוב הם חוזרים על אמונתם כי אלוהי היקום יגן עליהם .זה האמונה כל צדדיו של היכולות של האדם .יכול להיות ניתנת לך
האפשרות לתת את הפולחן הזה פסל זהב או שנזרקו לתוך כבשן שתבצע בחירה כזאת? הייתי רוצה לחשוב כי הייתי ,אבל אלא אם כן הם
למעשה בדקנו ,זה רק תקווה ,ללא כל הבטחה אמיתית.

אנחנו לא ישרת את האלים פגאני
את חושבת כי המלך יעניק הברנשים האלה כל רחמים או כבוד בגלל המחויבות שלהם לאלוהים שלהם? אף-על-פי המלך יש
עדה .לכוחם של אלוהי היקום ,הוא עדיין מנסה להמציא את אלוהי שלו ,אחד בשליטתו ,לא אחד שיש לו שליטה עליו.

לכבשן הלוהט
אז היה נבוכדנאצר מלא זעם ,הצורה של בפנים שלו השתנה נגד שדרך ,משך ואבדנגו :לכן הוא דברתי ,ציווה כי הם צריכים לחמם
הכבשן אחד שבע פעמים יותר מאשר זה היה רוצה להיות מחומם .והוא ציווה הגברים האדיר ביותר שהיו בצבא שלו כדי לאגד שדרך ,משך
ואבדנגו ,להשליך אותם לתוך הכבשן הלוהט בוער .דניאל 3:19-20

שדרבן עם שלושת החברים של דניאל ,המלך מזמין אותם להיזרק לכבשן .כפי שאתה יכול לראות את המחקר של ספר דניאל,
אלוהים נותן הגנה שלוש .המלך משמש נעשים בדרך שלו ,כשהוא אומר את זה ,הוא מצפה כי זה ייעשה .עבור אלה השלושה ,אחרי הכל
הם עבדים יהודים ,אומר המלך בפניו כי יסרבו פקודה של המלך ,ובכן זה פשוט בלתי נסבלת.

הגברים האדיר למות
האנשים האלה היו קשורות המעילים שלהם ,חוסן שלהם ,ואת כובעיהם ו שלהם מלבושים אחרים ,ואז יצקו לתוך בעיצומו של
כבשן הלוהט בוער .לכן כי המצווה של המלך היה דחוף ,לכבשן העולה על חם ,הלהבה של האש באוצר האנשים שלקחו את שדרך ,משך
ואבדנגו .דניאל 3:21-22

כדי להדגים לנו כי בכבשן הזה היה למעשה חם מאוד ,אלוהים אומר לנו כי האנשים האלה אשר השליך את שלושת לכבשן האש
נספו עצמם מהחום כפי הם הכניסו את שלושת . .זה לתת הוכחה ,עדים על כוחו של האל אלוהים שלנו...

בתוך הכבשן הלוהט
שלושת הגברים האלה ,שדרך ,משך ואבדנגו ,נפל מאוגד לתוך בעיצומו של כבשן הלוהט בוער .דניאל 3:23

שלושת נזרקים למעשה לכבשן האש למרות אלה זרק אותם נספו מפני החום של זה.

 .אלוהים מגן ילדיו שאוהבים אותו
אז נבוכדנצר המלך היה  ,astoniedוהוא קם חיפזון ,ויאמר ,ואמר בפני היועצים שלו",אנחנו ייעדה שלושה גברים מאוגד לתוך
בעיצומו של האש?" הם ענו ואמרו בפני המלך",נכון ,הו ,מלך ".דניאל 3:24

אין ספק ,המלך החליט עדים שלושת שנזרקו לתוך הכבשן עצמו.
שדרבן עם שלושת החברים של דניאל ,המלך מזמין אותם להיזרק לכבשן .כפי שאתה יכול לראות את המחקר של ספר דניאל,
אלוהים נותן הגנה שלוש .המלך משמש נעשים בדרך שלו ,כשהוא אומר את זה ,הוא מצפה כי זה ייעשה .עבור אלה השלושה ,אחרי הכל
הם עבדים יהודים ,אומר המלך בפניו כי יסרבו פקודה של המלך ,ובכן זה פשוט בלתי נסבלת.
כדי להדגים לנו כי בכבשן הזה היה למעשה חם מאוד ,אלוהים אומר לנו כי האנשים האלה אשר השליך את שלושת לכבשן האש
נספו עצמם מהחום כפי הם הכניסו את שלושת.
זוכר :נבוכדנצר יש עדים ניסים כי אלוהים באה לידי ביטוי דרך דניאל ,הוא יודע את כוחו של האל ,אך הוא ,היהירות שלו
עדיין במקומות עצמו באופן ישיר עם האל ,תחילה בכך את פסל נבנה ,ולהעריץ ואז בדרישה כי גם מי סוגדים לאל כנראה גם האל
הפאגאני הזה.

ארבעה בכבשן
הוא ענה ואמר"הלאו ,אני רואה רופף ,ארבעה גברים הליכה בעיצומו של האש ,ויש להם לא פגע; והטופס הרביעי הוא כמו בנו של
האלוהים ".דניאל 3:25

לתדהמת המלך ויועציו המטפל ,השלושה נראו ,עם אדם רביעי (כמו ישו) ,בעיצומה של להבות הכבשן ללא פגע על ידי להבות
חום ,כי הם נראים על ידי המלך מסתובב בתוך הכבשן.

כוחו של האל
ואז נבוכדנצר הגיע קרוב לשפך של כבשן אש בוערת ,ויאמר ,ואמרה"שדרך ,משך ואבדנגו ,יה משרתי האל הגדול מכולם ,צא
מהמחבוא ,ואני ניצב כאן ".אז שדרך ,משך ואבדנגו ,נבראו של בעיצומו של האש .דניאל 3:26

כאשר הם ואז חצה הכבשן ,כל הנוכחים היו הדהים הזה אפילו לא הבגדים שהם זונה היו בדרך כלשהי פגום על-ידי האש ,ולא
היה להם הריח של עשן עליהם.

נס האלוהים
הנסיכים ,חבר הנאמנים ,קפטנים ,יועצי המלך ,להיות התאספו יחד ,ראה את האנשים האלה ,על שאת גופם האש היה שום כוח ,ולא
היה שיער על הראש שלהם נשרף ,היו גם את מעיליהם טעונה ,וגם הריח של אש עברה עליהם .דניאל 3:27

עם הנס הזה עדים על ידי המלך ,יחד עם זה לגבי החלום שלו כי דניאל נתן משמעות ,נבוכדנאצר המלך החל סוף סוף לראות
ולקבל את האלוהים האמיתי ,אבל כמו פרעה מצרים עם משה ,המלך היה לא משוכנע לגמרי.

מילים של נבוכדנאצר
פרק  4של ספר דניאל ,לא נכתב כולו על ידי דניאל ,המלך נבוכדנאצר תרם פרק זה עם מילים ומחשבות משלו.
דברתי אז נבוכדנצר ,ואמר",מבורך להיות האל שדרך ,משך ואבדנגו ,מי הגולמיות שלח מלאכו ,ומסר את משרתיו כי בטחתי בו,
שינתה המילה של המלך ,והם יהיו הניב את גופם ,כי הם אולי לא משרתים ולא לעבוד את אלוהים כלשהם ,חוץ לאלוהיהם .דניאל 3:28

בפסוק זה ,המלך נבוכדנאצר היא להכיר את הכוח שיש אלוהי היקום ,אפילו מעל תנור לוהט ,כדי להציל את חייהם של מי
לבטוח בו.
לכן אני עושה צו",כי כל האנשים ,האומה ,שפה ,אשר מדברים שמשהו לא כשורה נגד האל של שדרך ,משך ואבדנגו ,להיות חתוך
לחתיכות ,את ביתם יבוצעו נהלים :מכיוון שאין אלוהים אחרים שיכולים לספק לאחר מיון זה .דניאל 3:29

עם הכרה זו הייתי חושב כי המלך להמיר פולחן אלוהי האמת ,אבל להיות שאני טועה.
אז המלך קידום שדרך ,משך ,ואבדנגו ,ב מחוז בבל .דניאל 3:30

אף-על-פי המלך מקדמת אלה שלוש ,אני חושב שזה מתוך פחד האל שלהם ,לא כל כך הרבה כי למלך יש אמונה בסלון אחד
אלוהים.
זכור :המלך נותן פולחן לאלים שונים רבים ,אז כדי להוסיף נוסף לרשימה הוא לא עניין גדול למלך.

נותנת תהילה לאל גבוהה
נבוכדנאצר המלך ,בפני כל האנשים ,עמים ושפות ,השוכנים בכל הארץ; שלום להכפיל לכם .חשבתי שזה טוב כדי שהשמן .באותות
ובמופתים כי האל גבוהה הגולמיות מחושל לעברי .כמה נהדר סימנים שלו! ויש כמה האדיר שלו נפלאות! הממלכה שלו היא ממלכה נצח,
ושליטתו מדור לדור .דניאל 4:1-3

המלך נבוכדנאצר לאחר תחילה להתנגד אלוהי היקום ,אז באה שהבין כי אלוהים אמיתי ויש כוח על גברים ,מחליט לתת דין
וחשבון על אשר אלוהים יש מנחיתים עליו ,כך של הדורות נדע את ההמרה מ מתפלל לאלים פגאניים כדי מתפלל של אלוהי היקום.

עוד חלום
נבוכדנצר הייתי במנוחה בשלי לבית ,פורחת בארמון שלי :ראיתי חלום שגרם לי חושש ,המחשבות על המיטה שלי ,החזיונות של
הראש שהציקו לי .לכן עשה לי צו להכניס כל חכמי בבל לפני ,שעשוי להיות להם ידועים לי את הפירוש של החלום .דניאל 4:4-6

בחלום של הפסל רב מתכת ,אלוהים גילה בפני נבוכדנאצר ובגללו אני ,ציר זמן בהיסטוריה של ארבע אימפריות נהדר והיא ואז
האומות עשר מהתבטאויות אלה ארבעה .עם החלום הזה ,המלך הוא עוד פעם פחדתי ,אני מניח ,שכעת המלך המיר לפולחן האל האמיתי,
כי הוא משתוקק לדעת את משמעות החלום החדש הזה.

דניאל נקרא לפני המלך
ואז נכנס הקוסמים ,לאסטרולוגים ,את הבבלים ,מגידי העתידות ,:ואמרתי את החלום לפניהם; אבל עשו את הידוע לי הפרשנות
הימנו .אבל סוף סוף דניאל הגיעה לפניי ,ששמו היה  ,Belteshazzarלפי השם של אלוהים ,אשר הוא הרוח של האלים הקדושה :ואת
לפניו ,אמרתי את החלום ,אומר ,O Belteshazzar",מאסטר של הקוסמים ,כי אני יודע כי הרוח של האלים הקדוש נמצא אותך ,ואת לא סוד
 troublethאותך  ,תגיד לי חזיונות החלום שלי שראיתי את הפרשנות הימנו .דניאל 4:7-9

המלך אומר כל מגידי העתידות אחרים ,אך הם אינם מסוגלים להבחין בין משמעותו של החלום ,אז המלך קורא דניאל ואומר לו
החלום.

שימו

לב :את החלום הזה של העץ האדיר מתרחשת כ 10-שנים לאחר החלום הראשון הנוגע הפסל רב מתכת.

עץ אדיר
לכן היו החזיונות של הראש שלי במיטה שלי; אני ראיתי ,הביטו ,עץ בתוך כדור הארץ ,ואת הגובה שלו היה נהדר .העץ גדל גם
היה חזק ,ואל גובה ממנו להגיע אל השמים ,ואת המראה שלהם עד הסוף של כל הארץ :העלים ממנו היו הוגנים ,וכל הפרי ממנו הרבה ,ואת
זה היה בשר לכל :חיות השדה היה צל מתחתיו ,וישב עופות השמים שיר חגיגי הימנו  ,ואת כל הבשר היה נמאס ממנו .דניאל 4:10-12

המלך יש עוד חלום ,שוב אין אחר אבל דניאל הוא מסוגל לפרש .בחלום ,המלך רואה עץ נהדר שגדל וחזק הגיעו לשמיים .העץ
היה מלא פירות ,נתנה גוון החיות של השדה ,הציפורים השמיעו את קיניהם בין הענפים הימנו.

לכרות את העץ הזה
אני ראיתי החזיונות של הראש על המיטה שלי ,והנה ,צופה והקדוש של אחד ירד מן השמים; הוא בכה בקול רם ,ואמר כךHew",
במורד העץ ,לחתוך את הענפים שלו ,לנער את העלים שלו ,פיזור הפירות שלו :תן החיות לברוח מתחת זה ,ו על עופות מ שלו סניפים :דניאל
4:13-14

העץ הזה הוא סמליות של האימפריה הבבלית ,כל שהופכים את ביתם של העץ הם ריבוי של העמים והאומות כי הם חלק של
האימפריה הזו .בחלום ,אלוהים דורש כי לגזום את העץ הזה (האימפריה הבבלית) .זוהי אזהרה מאלוהים בפני נבוכדנאצר .זה כל מה
שהוא השיג בהקמת שהאימפריה הזו עומד להילקח ממנו ,אם הוא לא להסיר את עצמו מאלוהי השקר ,ולתת פולחן אלוהי היקום.

להשאיר גדם
בכל זאת להשאיר את הגדם של שורשיו באדמה ,אפילו עם להקה של ברזל ,פליז ,על הדשא רך של השדה; בבקשה שזה יהיה
רטוב עם טל עדן ,ולתת את החלק שלו להיות עם החיות על הדשא של כדור הארץ :דניאל 4:15

זה חיזוי של זה אשר השבעו המלך ,אם הוא לא מתחרט על חטאיו .להשאיר את הגדם של שורשיו באדמה ,הגדם של העץ,
הוא סמליות של הבן מלכים ,בלשאצר.
אפילו עם להקה של ברזל ,פליז ,הוא סמליות של הבן הכוח יהיה שנערך במקום ללא היכולת לגדול או להרחיב .אני רואה את
זה בתור סימן האימפריה הבבלית תחת בנו נכנס תקופת קיפאון שתפקוד.
לתת את החלק שלו להיות עם החיות על הדשא של כדור הארץ :הוא הפניה אל נבוכדנצר ,וכי הוא ייעשה לאכול את העשבים
של כדור הארץ כפי חיה של השדה יעשה.

הלב של חיה
תן את הלב שלו יהיה שונה של האדם ,ותנו הלב של בהמה תינתן לו; ותנו שבע פעמים להעביר אותו .דניאל 4:16

 .אלוהים נותן אזהרה למלך כי אם הוא לא על חטאינו; כי אלוהים תגרום זה המלך להיהפך מראית עין של חיה ,יבלו שבע שנים
חיה של השדה.

האלוהים שוכנת העליון
הבעיה הזו היא על ידי הצו של הצופים ,הדרישה על ידי המילה של אלה הקדוש :לכוונת החיים שאולי יודע כי גבוהה ביותר
 rulethבממלכת הגברים ,נתן זה מדומיין שהוא יהיה ולאחר  settethעל זה הבסיסי של גברים .דניאל 4:17

אז מלאך אלוהים בא והורה עץ כדי לצמצם את .המלאך זה לחשוף בפני נבוכדנאצר כי היהירות שלו ,אדישות יהירה אלוהי
האמת ועל האנשים .והוא שלט על ,היה כדי להיענש ,כדי להראות לכל מי לשמוע את הסיפור הזה ,כי הם ידעו כי גבוהה ביותר שולט
ממלכות הגברים ,ונותן למי שכן ,למי יהיה מלכים.

נבוכדנצר מבקש דניאל לפרש
את החלום הזה ,אני המלך נבוכדנצר ראה .עכשיו אתה ,O Belteshazzar ,להכריז על הפרשנות הימנו ,מחזירים כמו כל חכמי
הממלכה אינם מסוגלים להפוך ידוע לי הפרשנות :אבל הנך מסוגל; הרוח של האלים הקדוש הוא בקרבך .דניאל 4:18

אין ספק ,המלך לא מלא הוסב ,אז אלוהים נותן המלך עדיין עוד חלום אזהרה לבאות.

דניאל הוא המום
ואז דניאל ,ששמו היה  ,Belteshazzarהיה  astoniedלמשך שעה אחת ,מחשבותיו שהפריע לו .המלך דברתי ,אמר,
 ,Belteshazzarתני לא את החלום ,או פרשנות הימנו ,להטריד אותך Belteshazzar .ענה ואמר",אדוני ,החלום להיות להם שונא אותך,
ואת הפרשנות מהנ ' ' ל אויביך" דניאל 4:19

בהתחלה בטח המלך חשב כי דניאל אפילו לא ניתן לפרש את החלום ,אך דניאל היה למעשה המום ,כאשר הוא הבין כי החלום
היה ניבוי של נפילת המלך הטוב .ביותר שהעולם הכיר מעודו ,נבוכדנצר.

העץ הגדול
העץ אלף  ,sawestאשר גדל ,והוא היה חזק ,אשר גובה הגיעו אשא את השמים ,ואת המראה מהנ ' ' ל כל הארץ; העלים אשר היו
הוגנים ,וכל הפרי ממנו הרבה ,ואת זה היה בשר לכל; תחת אשר חיות השדה וישב ובעת אשר סניפיה עופות השמים היו חיים שלהם :זה
אתה  ,מלכנו ,שאמנות גדל ולהיות חזקה :כי גדולתו מלכותך גדל reacheth ,אל השמים ,ואת מלכותך דומיניון לסופו של כדור הארץ . .זה
פרשנות ,הו ,מלך ,וזה פסק הדין של גבוהה ביותר ,אשר מגיעים עם אדוני המלך :דניאל 4:20-24

בפסוקים אלה שדניאל הוא איות מה החלום הכיל כך המלך ידע מראש דניאל ידע גם את החלום.

מאת התענוג של אלוהים
כי הם יניע אותך מן הגברים ,ואת המגורים שלך יהיה עם החיה של השדה ,ו הם אכין לך לאכול דשא כמו שוורים ,והן יהיה רטוב
עליך עם הטל של גן עדן ,שבע פעמים יעבור יצוה עד אתה יודע הנעלה ביותר  rulethבממלכת הגברים ,ולא נתן זה כדי מדומיין שהוא
יעשה .דניאל 4:25

דניאל אומר המלך כי החלום הזה הוא אזהרה מאלוהים ,אם הוא המלך אינה מסתיימת חטאיו הוא תהיה מונעת מהחברה של
גברים ,במשך שבע שנים ,וכי הוא המלך אשכון עם החיות של השדה ,שבו הוא יהיה לאכול דשא ,כמו לעשות השוורים.

גינוי של המלך
והואיל הם מצווים לעזוב את הגדם של שורשי עץ; בשמיים יהיה בטוח לקריאתי ,אחרי זה אתה ואזי לדעת כי השמים כלל . .היכן,
הו ,מלך ,תן עצתי להיות מקובל אשא אותך ,ואת לנתק חטאיכם על ידי צדקתו ,דע עוולות ברחמים  shewingלעניים; אם זה עשוי להיות
הארכת את השלווה .דניאל 4:26-27

בפסוק זה ,דניאל הוא מתחנן עם המלך שהוא שומע ,מצייתת רצון האל; אלוהים אחר ייקח את נקמתם על המלך .דניאל הוא כמו
שלושת האחרים ,מלא אמונה בדבר האלוהים חייבים לציית ,וכי אלה שלא מצייתים ייענש .לכן ,הוא יטען עם המלך לחזור בתשובה שלו
עויינות לאלוהים ,על תושבי האימפריה שלו.

היהירות מלכים מנצח
כל זה בא לנתח המלך נבוכדנאצר .בקצה של שנים-עשר חודשים הוא (נבוכדנצר) נכנס הארמון של ממלכת בבל .המלך דברתי,
והוא אמר",זה לא זה בבל הגדולה ,יש שבניתי עבור הבית של הממלכה בכוח את הכוח שלי ,ואת הכבוד של המלוכה שלי?" דניאל 4:28-30

כפי שאתה יכול לראות המלך לא לשים לב אזהרה של דניאל או בתשובה חטאיו נגד אלוהים.

על-ידי במילים שלו
ואילו המילה הייתה בפה של המלך ,שם נפל קול מן השמים אומר O",המלך נבוכדנאצר ,לך היא מדוברת; הממלכה הוא עזב ממנו".
דניאל 4:31

שנה אחרי חלום הקשור העץ הגדול ,המלך תוך כדי הליכה בארמון שלו ,במילים שלו מגנה אותו על הגשמת החלום .שבע שנים
המלך הוא נגרם כמו החלום אמר שהוא יהיה.

אלוהים מעניש נבוכדנצר
הם יניע אותך מן הגברים ,ואת המגורים שלך יהיה עם החיה של השדה :הם אכין לך לאכול דשא כמו שוורים ,שבע פעמים יעבור
יצוה עד לדעת כי גבוהה ביותר  rulethבממלכת הגברים ,נתן אותו כדי מדומיין שהוא יעשה .באותה השעה היה הדבר מילא על נבוכדנצר:
הוא היה מונע מאנשים ,אוכלות עשב כמו שוורים ואת גופו היה רטוב עם טל עדן ,עד השערות שלו היו בוגרים כמו נוצות נשרים,
והציפורניים שלו כמו טלפיים של העופות .דניאל 4:32-33

למרות כל הניסים של יצירות אחרות של אלוהים ראה במו עיניו ,היה המלך נבוכדנאצר או שאינם מסוגלים לזהות את כוחו של
האל .על היהירות שלו כי הוא הושפע ללא ספק השטן ,המלך שילם קנס חמור.

המוח מלכים חוזר אליו
ו בסוף הימים נבוכדנצר הרמתי עדן ,אשא עיני ,ההבנה שלי חזר אליי ,אני מבורך גבוהה ביותר ,ו שיבח ואני כיבד אותו זה גאלי חי
לנצח ,דומיניון של מי דומיניון נצח ,ויש ממלכתו הוא מדור לדור :ואת כל תושבי כדור הארץ הינם כנקניקיות כאחת כלום  :והוא עושה על פי
רצונו בצבא השמים ,ובקרב תושבי כדור הארץ :לא יכולים להישאר בידו ,או ואומר לו",מה חשוב על מעשיך אתה?" דניאל 4:34-35

אני לא מודע בתנ ך שבו אלוהים גורם כזה מראה אחר של אדם אחד ,לקחת את האנושות ממנו כזה .אין פלא שזה בא אל המלך
ישנה התעוררות של אמונה .זה היה הרגע המלך נבוכדנאצר החלו פולחן האל האמיתי היחיד .לאחר שבילה שבע שנים חיה של השדה,
נבוכדנצר לא קורות חיים כמו מלך האימפריה הבבלית; הכל הלך בנו ,בלשאצר .נבוכדנצר נכנסה פרישה ,ללמוד טקסטים יהודיים
עתיקים ולהעניק פולחן לאל הבריאה.

תהילה לאל במרומים
במקביל הסיבה שלי חזר אליי;  .בעבור תהילתה של הממלכה ,הכבוד שלי והבהירות חזר אליי; היועצים שלי ואדוני שלי ביקש
אליי; אני הוקמה בממלכתי ו הוד מעולה נוספה לי .עכשיו אני נבוכדנצר שבח ו  extolואני מכבד את המלך השמים ,כל שיצירותיו הן האמת,
וידיו היה פסק דין :ואלו לצעוד בגאווה הוא הצליח  .abaseדניאל 4:36-37

עם זה נבוכדנצר הוא ההכרה כי אלוהים הוא העליון ,כי מלכי הארץ כלל לפי רצונו של אלוהים ,ואם הם למרוד נגד אלוהים
אלוהים להעניש אותם.

 .היהירות של בנו
אירועים אלה מתרחשים סביב  538לפנה ס או שבע-עשרה שנים לתוך שלטונו של בלשאצר בנו של נבוכדנצר .אף-על-פי האב
הבין את האיוולת ולחזור לסגוד ריבונו של עולם ,הבן מודע כל מה שהתרחש בין האב לבין אלוהים ,עדיין נותר עוין האלוהים האמיתי.

סעודת מלכים
בלשאצר המלך עשה סעודה גדולה עד לאלף האדונים שלו ושתה יין לפני האלף .בלשאצר ,נשוחח .הוא טעם את היין ,ציווה להביא
את כלי זהב וכסף אשר אביו נבוכדנצר נטל מחוץ למקדש שהיה בירושלים; כי המלך ,ואת ארצו ,נשותיו ו המאהבות שלו ,עלול לשתות בו.
דניאל 5:1-2

בלשאצר הוא בנו של המלך נבוכדנאצר ,אשר הופך המלך כאשר אביו חולה עם התסמונת בבעלי חיים .בלשאצר ראה כל
הניסים ראה את אביו ,אך הוא עדיין משוכנעים בכוחו של אלוהי היקום .אני רואה את הגישה הזו של לקחת את החפץ הקדוש של המקדש
היהודי ,ולהשתמש בהן כדי לשמש מנות בארוחה שלו עם האורחים שלו ,כמו חילול השם מכוון נגד אלוהים .אני רואה את זה כדרך
המלכים צעיר של חרה יהיר אלוהים הבריאה.

כלי המקדש הקדוש
אז הם הביאו את כלי הזהב שצולמו מתוך בית המקדש של בית האלוהים אשר בירושלים; ושתה המלך ,ואת ארצו ,נשותיו ו
המאהבות שלו ,את אותם .דניאל 5:3

אם אתה הולך שמות .תמצאו את התיאור עבור ביצוע של כלים אלה .אלה היו אסורים לשימוש על-ידי כל פרט לכך של המשיח
עם ההגעה שלו .הם היו הקודש קדושה אל העברים ואזרחים אחרים לעם ישראל.

נתן פאר לאלים פגאניים
הם שתו יין ,שיבח את האלים של זהב ,כסף ,פליז ,ברזל ,מעץ ,ושל אבן .דניאל 5:4

זה בסה כ מציג של חוסר כבוד אלוהי היקום ,הבבלים נתן פעם נוספת ישירה ומכוונת עלבון אלוהי היקום .על ידי מתן שבחים
כל האלים אלילים אחרים ,ולא אלוהי היקום ,הם מגלים את חוסר הכבוד ושנאה שהם מחזיקים לאלוהים.

יד האלוהים
 ,באותה השעה הגיע ושוב אצבעות של היד של גבר ,וכתב ונחבט הפמוט על טיח קיר של הארמון של המלך :המלך ראה את החלק של היד
שכתבה .דניאל 5:5
ואז השתנתה ארשת פניו של המלך ,מחשבותיו שהפריע לו ,כך המפרקים של חלציו היו שחרר ,ברכיו החיתה אחד נגד השני .דניאל
5:6

השתנתה ארשת פניו של המלך ,ואת מחשבותיו שהפריע לו .ארשת פניו  wordמוגדר כ :הפנים של מישהו ,או את הביטוי,
או קור של אדם או שליטה עצמית ,אילו wהיא להגיד כי המלך הצעיר הפך מאוים מאוד המראה של היד להופיע משום מקום ,הכתובת על
הקיר .אני לא יודע מה איתך ,אבל זה מכניס מבהילה אותי ,גם אם לא חטאו.
כך המפרקים של חלציו היו שחרר ,היא דרך עדינה לומר כי הוא הרס את עצמו ,בגלל הפחד שלו.
ועל ברכיו החיתה אחד נגד השני; הוא הופך להיות כל כך מפוחדת כי רגליו לא יחזיק אותו עד לנקודה כי ברכיו לנער להכות
אחד נגד השני.

החכמים נקראים להסביר
המלך קרא בקול רם להכניס לאסטרולוגים את הבבלים ,מגידי העתידות .והמלך דברתי ,אמר האיש החכם של ",Babylongיומת
יהיה לקרוא את זה בכתיבה ולאחר שהשמן יהיה לי הפרשנות הימנו ,לבושה ארגמן ,שרשרת זהב על צווארו ,והם יהיו יהיה השליט השלישי
בממלכה .אז הגיע החכמים המלך :אבל הם יכול לא לקרוא את הכתובת ,ולא להפוך ידוע למלך הפרשנות הימנו .דניאל 5:7-8

החכמים המלך ידעו לא באיזו שפה נכתב על הקיר ,אז היו לא ניתן לפרש את זה.

אחז בלשאצר
אז היה המלך בלשאצר מאוד מוטרד ,ארשת פניו השתנה ב אותו ואת הלורדים שלו היו  .astoniedדניאל 5:9

שים את עצמך במקום של בלשאצר .אתה עורך מסיבה ,נהנה ,אז זו סטייה המיסטי של היד של גבר ראיתי על הקיר של החדר.
היד לא נראה פשוט ,אבל אז הוא מתחיל לכתוב משהו על הקיר ,אבל בשפה שבה אתה לא מכיר .אתם לא הייתם מפוחדים מתוך השכל
שלך גם כן?

עצת המלכה
עכשיו המלכה ,בזכות המילים של המלך ואדוני שלו ,נכנס לבית המשתה :ויאמר את המלכה ואמר",מלכנו ,אחיה לנצח :תני לא את
המחשבות  thyלהטריח אותך ,ולא לתת את ארשת פניו ניתן לשנות :יש גבר הוא בשמיים ,אשר הוא הרוח של האלים הקדוש; בימים של
מלכותך אבי אור והבנה חכמה ,כמו החוכמה של האלים ,נמצאה בו; מי המלך נבוכדנאצר אביך ,המלך ,אני אומר ,אביך ,עשה מאסטר של
קוסמים ,אסטרולוגים ,הבבלים ,מגידי העתידות; מחזירים כפי רוח מעולה ,ואת הידע ,הבנה ,פענוח חלומות shewing ,של משפטים קשה,
המסת ספקות ,שנמצאו באותה דניאל ,המלך נקב  :Belteshazzarעכשיו אתן דניאל להיקרא ,הוא תגלה שהשמן הפרשנות .דניאל 5:10-12

שוב ,אף אחד אחר אבל דניאל הוא מסוגל לפרש את אשר כתב היד על הקיר .דניאל נקרא אז ,הוא נותן את ההסבר הזה של היד
כותבת בני של נבוכדנצר עכשיו המלך ,בלשאצר .אני האמונה כי מה כתב היד של אלוהים על הקיר היה כתוב בעברית עתיקה ,ולכן
דניאל יכול לקרוא את זה ,ולא את האחר שנקרא החכמים.

דניאל נקרא
ואז דניאל הובא לפני המלך .והמלך דברתי ולא אמר בפני דניאל",שאל דניאל ,הרחום של ילדי בשבי של יהודה ,מי המלך אבי הביא
מתוך יהדות? אפילו שמעתי עליך ,כי הרוח של האלים היא ,האור הזה ואת ההבנה ,חוכמה מעולה נמצא בתוכך .עכשיו ה,wise men-
לאסטרולוגים ,יש כבר הביא לפני ,כי הם צריכים לקרוא את הכתובת הזו ,להפוך ידוע לי הפרשנות הימנו :אבל הם יכולים לא שהשמן

הפרשנות של הדבר :ולא שמעתי עליך ,כי אתה יכול להפוך פרשנויות ,לפזר ספקות :עכשיו אם אתה יכול לקרוא את הכתובת ,ואתה להפוך
ידוע לי הפרשנות הימנו  ,ואתם תהיו לבושה ארגמן ,שרשרת זהב על הצוואר שלך ,והם יהיו ואזי השליט השלישי בממלכה .דניאל 5:13-16

אז אתה יכול לשמור את זה בהקשר ,זו סטייה של יד האלוהים מתרחשת בסביבות  538לפנה ס ,או כ  32שנים לאחר נבוכדנצר
יש את החלום של העץ האדיר.

נכבשת בבל
ואז דניאל ענה ואמר לפני המלך",תן המתנות להיות השמר לך ,ולתת את התגמולים אחר; עדיין אני לקרוא את הכתובת בפני המלך,
ואגרום ידוע לו את הפרשנות .דניאל 5:17

בקוד המוצג למעלה ,דניאל הולך ונעלם לו פיצוי עבור פרשנותו של הכתובים על הקיר.

אלוהים המחוייבות בלשאצר מלך
 Oאתה מלך ,האל הגדול מכולם נתן נבוכדנצר את אביך ממלכה ,ועל מלכותך ,ואת התהילה ,ואת כבוד :עבור ההוד אשר נתן לו,
כל האנשים ,עמים ושפות ,רעד ,חשש לפניו :מי הוא היה .הוא באוצר; מי והוא שמר חי; ואת מי הוא היה .הוא סידר; מי הוא היה .הוא שם.
אך כאשר ליבו ומתנפנף ,מוחו מוקשה בגאווה ,הוא הודח מכסאו מלכותי ,הם לקחו את תפארתו ממנו ,:הוא היה מונע מבני האדם; הלב שלו
היה עשוי כמו החיות ,למגוריו היה עם חמורים פראי :הם האכילו אותו עם דשא כמו שוורים ,גופו היה רטוב עם טל עדן; עד שידע כי האל
הגדול מכולם שלטו בממלכה של גברים ,וכי הוא  appointethמעליו מדומיין שהוא יעשה .אתה הבן שלו O ,בלשאצר ,לא הכניעה את הלב
שלך ,אתה ואינך יודע זאת כל זה; אבל רומם את עצמך נגד אדון השמים; הם הביאו את כלי ביתו לפני אותך ,ואתה את הלורדים את
נשותיהם ,מלכותך פילגשים ,לשתות יין בהן; אתה הוא שיבח את האלים של כסף ,זהב ,נחושת ,ברזל ,עץ ואבן ,אשר רואה .לא ,לא שומע,
לא יודע :ולאל ביד של מי נשימתך ,אשר נמצאים בכל דרכיך hast ,אתה לא התפאר :דניאל 5:18-23

למרות בני של נבוכדנצר עדה והיה ידע אינטימי של אביו המפגש עם אלוהי היקום ,בלשאצר מלך מעולם לא קיבל כי הנפילה
של אביו בגלל אלוהים ,אבל היא פשוט היבט של מוח חולני של אדם מופרע.

הפרשנות של דניאל
ואז היה החלק של היד שלח ממנו; ונכתב כתיבת שורות אלה . .וזה הכתיבה שנכתב ,MENE, MENE ,טה-קל-U-Phar ,סין.
דניאל 5:24

זו הפרשנות של הדבר:
";Meneאלוהים הגולמיות ממוספרים בשמיים ,ולא סיימתי את זה"
טה-קל;"אתה אמנות שקל יתרות ,ואמנות נמצא חסר".

";Pe-Resהוא בשמיים לחלק ,שגבה את מדי והפרסים ".דניאל 5:25-28

למרות העובדה כי בלשאצר עדים הניסים אביו ראה ,הבן מעולם לא קיבל הסימנים ואת ניסים היו מן אלוהי היקום .אני מציע כי
הסיבה בלשאצר היה כלי מקדש הביאה ,היה לוותר על חטא ישירה ומכוונת על אלוהים ,כי הוא לא האמין שיש אלוהים כל כוח להעניש
אותו יותר מכל שאר האלים פגאניים זה היה נערץ על ידי הבבלים.

דניאל ניתנת כבוד
מכן ציווה בלשאצר ,והם לבושים דניאל עם סקרלט ,ושם שרשרת זהב על צווארו ,עשוי הצהרה בנוגע לו ,שהוא צריך להיות
השליט השלישי בממלכה .דניאל 5:29

אף-על-פי דניאל ירד כל תשלום ,המלך נתן כבוד אותו למרות זאת.
חשבון זה של סעודת מלכים ,החזון של היד של אלוהים ,אלוהים רוצה הלומדים הכתבים ,הבנת השפעת השטן על המלך
נבוכדנאצר והן בנו בלשאצר .כפי שאתה יכול לראות ,השפעת קיים אבל היה שטחי במקרה הטוב ,דרך המסלול של האימפריות שלושה
של האדם ,השפעת השטן ,את הבקרה הנכון יגדל.

הפרסים
 ,זה היה בלשאצר מלך הבבלים רצח .דריווש החציון לקח את הממלכה ,להיות על  threescoreו ,)62( ,2-בן .דניאל30-31 :5.

דריווש המדי הוא עשה המלך את העיר בבל ,כמו גם השטחים הקריאה הפרסים בבל ,אבל אני רוצה שתבין ,זה דריווש המדי
הוא לא המלך הגדול של האימפריה הפרסית.
עם זה אז ניתן אימות כי החלק השני של פסל מתכת ,מהחלום של נבוכדנצר ,החזה של כסף ,הוא ייצוג סמלי של האימפריה
הפרסית-את מדיין.
ישנם היסטוריונים רבים של היום מי יאמר כי חשבון זה של ספר דניאל הוא בטעות ,ובכך טיוח שלם מספר דניאל הנדון ,כי הם
מסתכלים על זה דריווש המדי כמו להיות המלך הגדול ,מלך המלכים ,אבל הוא לא ספר דניאל לעולם לא עולה כי הוא .הבלבול הוא
השקר של השטן ,כדי לפסול את הנבואות של ספר דניאל ,אחד מהם נותן השנה בה המשיח יתחיל משרדו בתור ישוע המשיח ואחרים
לתת חיזוי של הקמת אנטיכריסט כוח.
אז הבן הוא מכיסאו ,האימפריה הבבלית נכבשת על ידי הברית את מדיין-פרס.

המבנה השלטוני
רצון דריווש כדי להגדיר על הממלכה ,כמאתיים הנסיכים ,אשר צריכה להיות מעל כל הממלכה; מעל שלושה נשיאים; של מי
דניאל היה הראשון :כי הנסיכים עשוי לתת חשבונות ועשיתם ,המלך צריך אין נזק( ,הפסד) .דניאל 6:1-2

זה נותן מבט מצוין על איך מוקמת הממשלה של הפרסי .שוב ,זה התמוטטות ממשלתיים הוא רק אחד מחוז בבל של האימפריה
הפרסית ,אשר כוללת את הקרקע מהמפרץ הפרסי ,דרך אדמות סמוך אל הנהרות נהריים ,מסופוטמיה ,לאורך החוף המזרחי של הים
התיכון ,מדרום מצרים כולל.
זכור :ישנם שני מחוזות אחרים ,אשר יש משלהם מלכים נפרדת מזו של דריווש המדי.
אזור זה (בבל) ואז מחולק ל  120רבעים ,אשר הפרסים המכונה ממלכות ,כל אחד עם מלך מחכיר ושוכר ש משלו .מלכים אלו
הינם ולאחר מכן יבדקו תחת שלטונו של שלושה נשיאים .שלושת הנשיאים הם מכן כפוף תחת שלטונו של המלך מחוזי ,שהוא בתורו על
המלך הגדול ,או מלך המלכים של האימפריה הפרסית.
המלך הגדול הראשון של האימפריה הפרסית היה כורש הגדול ,שהיה המלך אחד אשר יונייטד את הפרסים ואת בני מדי לתוך
אומה אחת .סיירוס היה מלך גדול עבור אך קצת בזמן עד שהוא נהרג באחד הקרבות האחרונים של כיבוש האימפריה הבבלית.

מנהלים ברמה גבוהה נשמר
ואז דניאל היה מועדף מעל נשיאי ונסיכים ,כי רוח מעולה היה בו; וחשב המלך להגדיר אותו מעל ובממלכה כולה .דניאל 6:3

זה בדרך כלל המקרה כאשר אומה אחת כובש אומה אחרת שליטים או מנהיגי האומה כבושה הם להסיר את כוח אם לא נהרג
במקום .אבל במקרה של דניאל ,המבט הפרסים עם טובה עליו ,בשביל התהילה שלו היה מוניטין ברחבי העולם המתורבת .מסיבה זו,
דניאל מותר להישאר בתחנה אותו כי הוא נהנה תחת המלך נבוכדנאצר בתוך פרובינציה של בבל תחת כוחה של דריווש המלך המדי.

גוב האריות
תככים ממשלתיים
ואז הנשיאים ונסיכים ביקשו למצוא אירוע נגד דניאל בנוגע הממלכה; אבל הם יכולים למצוא אף אירוע ולא אשמת; מחזירים כפי
שהיה נאמן ,וגם לא היה שום שגיאה או אשמתו למצוא אותו .דניאל 6:4

הנשיאים אחרים ,הנסיכים קשרו בין אחד לשני אולם דניאל ממקום מעליהם ,אבל בניסיונות למצוא פגם בו שיכול לשמש נגדו
לדריווש המלך; הם מצאו .שום דבר ,דניאל היה כנה ומיומן לביצוע חובותיו של המלך.

רדיפה דתית
ואז אמר הגברים האלה",לא נגלה לכל אירוע נגד דניאל אלא מוצאים את זה נגדו בדבר תורת האלוהים שלו ".דניאל 6:5

הפרסים היו אנשים פגאניים נותן פולחן שפע של האלים והאלות; הם הבינו עד מהרה כי הדרך היחידה להביס את דניאל היתה
להונות למלך דריוס חקיקת חוק זה גם מנע דניאל נותן פולחן אלוהי היקום ,או לאלץ את דניאל לבחור בין אלוהים לבין לאלים פגאניים.

המילה וכבוד
אז אלו נשיאי ונסיכים התאספו יחד אל המלך ואמר ובכך לו ,המלך דריוס ,לחיות לנצח כל הנשיאים של הממלכה ,המושלים,
הנסיכים ,המדריכים ,ואת הקפטנים ,התייעצנו יחד להקים חוק המלכותי ,וכדי להפוך צו המשרד ,יומת אבקש עתירה של אלוהים או אדם
למשך שלושים ימים ,להציל אותך ,הו ,מלך ,שהוא פרופסור טרלוני לגוב אריות .עכשיו ,הו ,מלך ,לבסס את הגזירה ,לחתום על הכתיבה ,כי
זה לא ניתן לשנות ,על פי החוק של לסוריה ,וכן הפרסים ,אשר  alterethלא .דניאל 6:6-8

לא רמאות גם סגן לא יכול למצוא דניאל ,אז האנשים האלה לדעת מסירותו לאלוהים שלו ,קשרו קשר לגרום החוק נכתב כי אף
אחד לא היה פולחן כדי לתת ולא לבקש כל עתירה מכל אלוהים או איש ,להציל את המלך למשך שלושים ימים .עם התורה וכך נכתב,
תהיה ברירה אלא כדי למצוא את דניאל אשם לא שומרים על החוק מלכים.
המילים :על פי החוק של לסוריה ,ואת הפרסים ,אשר  .alterethלא ,יש לעשות עם תחושה חזקה של כבוד שחי שני העמים,
לסוריה והפרסים ,על ידי .ברגע פרסי או את מדיין הבטחה ,הוא היה כבוד מחויב למלא אותה .להפסיד בכבוד שלך היה גרוע ולא לאבד
את חייך .זה היה נכון של יחידים ושל הממשלה ,כמו גם מנהיגיו.
אני רואה את ההסתמכות על כבוד אישי איכות של אישיות מאוד חסר בעולם היום .אף-על-פי רוב סגדו קדומים לא אלוהי
היקום ואלוהים פגאניים ,והם עשו זאת בגלל שהם הולכו שולל על ידי השטן ,כפי שקורה בעולם של היום ,משנה היחיד הוא העובדה כי
אלה המתפללים פגאניים ,החזיקה חזק את מוסריותו של אלוהים ,למרות שהם לא הצליחו לתת אמיתי ונכון פולחן אלוהי היקום.
למרות שרבים כמס שפתיים להיות נוצרי ,הם מצליחים לא רק לתת אמת ,הפולחן הנכון של אלוהים ,הם גם נכשלים לקיים
חיים לפי המוסר של אלוהים ,שוב ,בשל השפעת השטן הולך ומתרחב.

דריווש חותם על הצו
הזין מהירה של האי למלך דריוס חתם על הכתיבה ,את הצו .דניאל 6:9

כאשר המלך דריוס חותם את הגזירה ,אני מאמין כי הוא עדיין במפתיע של התככים מסביבו ,אז שיחתום עליו בורות לגבי
הקורבן המיועד.

מנסים לתפעל את המלך
כפי שאמרתי ,זו קנוניה בין המושלים ,הנסיכים ,המדריכים ,ואת הקפטנים ,מה שאומר לי שהמלך היה לא מודע בהתחלה מה
הוא חתם ,זה אומר כי האנשים האלה חשבתי המלך להיות טיפש מי הם יכולים לתמרן ולשלוט.

תוך ידיעה מלאה של החוק
עכשיו כאשר דניאל ידע כי הכתיבה נחתם ,הוא הלך לבית שלו; והוא שלו חלונות פתוחים בחדרו לכיוון ירושלים ,כרעה ברך על
ברכיו שלוש פעמים ביום ,ולא התפלל ,ונתן תודה לפני אלוהים שלו ,כפי שעשה וצלילן .דניאל 6:10

המילה "וצלילן" ,אומר ב  ,pastאשר אמר כי דניאל המשיך שלו נוהג הוקמה רגיל לתת סגידה לאלוהים כפי שהוא תמיד היו,
ללא שינוי ההרגלים שלו בגלל החוק .למרות דניאל ידע שהוא יהיה בניגוד לחוק מלכים ,הוא המשיך בתפילותיו לאלוהים ,כי הוא ידע
כמו כל מי פולחן כמו שאלוהים ציווה ,צורך לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,הוא מעל לכל דיני איש דניאל בחר אלוהים על פני שלו
תחנת ומקומה של כוח ויוקרה בבית המשפט של המלך.

עתירה מאשימיה המלך
אז האנשים האלה התאספו ,ומצא דניאל להתפלל ולעשות תחינה לפני אלוהיו .ואז ענה להם ,אמר לפני המלך ,דניאל ,אשר של
ילדי בשבי של יהודה regardeth ,לא לך ,הו ,מלך ,ולא הגזירה כי אתה  hastחתום ,אבל ארצה העצומה שלו שלוש פעמים ביום .דניאל
6:11-13

מאת דניאל המאשימה של סירוב צו מהמלך ,האחרים .מקווה להדיח את כוח ומעמד שיש דניאל עם המלך ,ובכך מגדיל את כוחם
שלהם ולהשפיע על המלך.
 .ראיתי את זה גם ניסיון של השטן בהסרת שליחו ,דניאל ,מן החצר של המלך כדי להסיר את השפעתה של האל ,דרך דניאל,
של המלך

המלך יבין שהוא שיחק
אז המלך ,כשהוא שמע את המילים האלה ,נחמץ בו מרוצה עם עצמו ,ולהגדיר ליבו דניאל למסור אותו ,:הוא עמל עד שוקעת
השמש כדי לספק אותו .דניאל 6:14

 .שימו לב למילים ,מרוצה עם עצמו ,כי הם הודיעו לנו ,כי המלך ידע שהוא שיחק על ידי גברים אלה נקבעו על להפיל את
דניאל המלך ולכן לא היה מרוצה כי הוא צריך לקבל את גזר הדין לפועל נגד דניאל.

מדי והפרסים היו בני דודים אחד לשני ,לכן היה זהה ברקע התרבותי .הם היו אנשים מכובדים ,שנעשתה פעם שבועה הם היו
כבוד מחויב להוציא אותה לפועל .כי למלך דריוס חתם על חוק זה לתוקף הכריחו לתת לו את העונש ביצעו ,למרות שהוא מעדיף דניאל
מעל כל שאר המושלים ,נסיכים.

המלך במאמצים להציל את דניאל
" ,אומר לי שזה .המלך למרות הרצון לא לעשות ,לקבוע את הלב שלו כדי למלא
המילים",קבע את ליבו על דניאל למסור אותו
את חובתו ,אבל זה המלך עשה מאמץ אישי כדי לעקוף את החוק ,כדי להציל את דניאל מן האריות.
אז האנשים האלה מורכבים בפני המלך ,ואמר בפני המלך",דע ,הו ,מלך ,זה החוק של לסוריה ,הפרסים ,כי אין צו או חוק אשר
המלך  establishethעשויים להשתנות ".דניאל 6:15

מה הם אומרים שיש קשר הכבוד של הפרסים ,בני מדי ,כי ברגע עשוי שבועה או חוק כתוב אין אפשרות לשנות אפילו על ידי
המלך עצמו.

המלך יש אמונה שאלוהים יגן
ואז צוה המלך ,הם הביאו את דניאל ,וליהקו אותו לגוב אריות .עכשיו המלך דברתי ואמר בפני דניאל",האל שאותו אתה servest
ללא הרף ,הוא יעביר אותך ".דניאל 6:16

המלך אומר דניאל תקווה בדבריו ,כי הוא לא רוצה דניאל להפגע .אני מציע ,כי לא ניתן בתנ ך או בספרי ההיסטוריה ,אבל
אלוהים גרם למלך יש את האריות ניזונים בקיאות ,כך כאשר מניחים דניאל לגוב האריות ,הם לא רעבים .אני בטוח כי ישנם רבים אשר
יגידו כי אם זה נכון ,זה איכשהו יקטין את הנס של דניאל לא שייפגעו ,אבל אני אומר ,במחקר שלי של התנ ך ,שאלוהים עושה שימוש
הדברים הפשוטים כדי להשיג את המטרה שלו ,ואתרי נופש בניסים נכון רק כאשר אין ברירה אחרת .חוץ מזה ,אפשרות כזו הוא נרמז
בפסוק .6:14
דבר אחד גם אני רוצה לציין ,דריווש המלך ,כמו גם המלך נבוכדנאצר לשניהם יש כבוד אלוהים של דניאל ,למרות שהם היו
שני המתפללים לאלים פגאניים.

אטומה דניאל בגוב האריות
אבן היה הביא ,הונח על הפה של המנוחה; המלך אטום זה עם החותם שלו ,ועם טבעת החותם האדונים שלו; כי המטרה אולי לא
ניתן לשנות בדבר דניאל .דניאל 6:17

לאחר ביצוע הצו או צו של המלך הוא הופך החוק ,אפילו לא את המלך יכול לחזור על המילה שלו . .זה מסיבה זו כי למלך
דריוס עליך למקם דניאל בגוב האריות למרות שהוא לא רוצה...

המלך עוסקת צום
אז המלך הלך לארמון שלו ,ועבר את צום הלילה :גם לא היו כלי נגינה של מוסיקה הביא לפניו :השינה ויצא ממנו .דניאל 6:18

צום מזוהה בדרך כלל עם טופס של פולחן ,שכיחה עם היהודים ותפילות שלהם עם אלוהים .ואז זה עולה לי ,כי דריווש המלך
המדי היה מומר לפולחן אלוהי היקום ,או לכל הפחות ,הוא היה בקיא של ההליך הפולחן היהודי .אני רואה את זה בתור דריוס ,נותן את
תפילת האל של דניאל ,בתקווה שאלוהים יושיע דניאל.

יודע את

זה :את הפרסים ואת בני מדי היה איש דתי מאוד .היה להם שפע של אלים הם העריצו ,אבל הם היו חזקים

פרקטיקות דתיות האלה .עם הידע הזה ,אתה יכול להבין שזה לא ללא אפשרות כי המלך היה מתפלל אלוהים הבריאה ,כפי הראוי לכל
שאר האלים ,למרות שהוא לא היה מומר על האמונה האמיתית.

דניאל שורד האריות
אז המלך התעוררו מוקדם מאוד בבוקר והלכתי בחיפזון אל המאורה של אריות .כשהוא בא למאורה ,והוא קרא בקול מצערת בפני
דניאל :והמלך דברתי ואמר לדניאל O",דניאל ,משרתו של האל ,האל ,מי אתה  servestללא הרף ,מסוגל לספק לך מן האריות?" דניאל
6:19-20

אני יכול לראות המלך דואג לרווחת דניאל יחזור מוקדם בבוקר אז לשחרר דניאל מן הזית לפני האריות התעורר והחלטתי להיות
דניאל לארוחת בוקר.
" פירושו ,מאכזב רע ,עצוב ,לכן הוכחה נוספת המלכים שלא רצה דניאל נפגע .ההצעה הכוללת של המילים כאשר
המילה"מצערת
המלך קורא דניאל ,מספרת כי הוא מלא תקווה כי דניאל הוא עדיין בחיים לאחר בגוב האריות הלילה כולו.

דניאל חי
אז אמר דניאל בפני המלך",הו ,מלך ,אחיה לנצח .אלוהים הגולמיות שלח מלאכו וסגר הגולמיות פיות האריות ,כי הם לא היה פוגע
בי :מחזירים כפי לפניו שהנחיל נמצא בי; ועשיתי גם לפנייך ,הו ,מלך ,לא פגע ".ואז היה המלך העולה על שמחה בשבילו ,וכן ציווה להם
להביא דניאל המאורה .אז דניאל התקבלה מתוך הטלוויזיה ,לא בצורה של כאב נמצאה עליו ,כי הוא האמין באלוהים שלו .דניאל 6:22-23

כפי שאתה יכול להגיד מילים דניאלס כי הוא החזיק שום כעס נגד המלך ,אפילו הייתי מציע יש רמז של אהבה את דבריו.
ברגע דניאל נבדק והיה לא פגע שנמצאו על גופו מפני האריות ,הוא הכריז על חפים מפשע של פשעים ,שפורסמו על ידי המלך.

 Condemnersסופו
המלך ציווה ,ולא הביאו את האנשים האלה ,אשר האשים את דניאל ואני הם מטילים אותם לגוב האריות ,אותם ,את ילדיהם ואת
נשותיהם; האריות הייתה השליטה של אותם ,בלם כל עצמותיהם בחתיכות או אי פעם באו בתחתית של המנוחה .דניאל 6:24

בין אם זה היה כוונתו של אלוהים או לא ,אני לא יודע ,אבל אני חושב שאחת הסיבות דריווש המלך לא הצליח לישון בלילה ,זה
כי הוא היה מתכנן רק באיזו צורה הנקמה שלו על גורמים ממשלתיים אלה יהיה שלהם נסיון מניפולציה מלכם.

אלוהי היקום נתנה פאר
ואז דריווש המלך כתב בפני כל האנשים ,עמים ושפות ,השוכנים בכל הארץ; שלום להכפיל לכם .אני עושה צו",כי כל הריבונות של
אנשי הממלכה לרעוד ולפחד לפני האל של דניאל :כי הוא האל החי stedfast ,לנצח ,ממלכתו כי אשר עוד לא ייהרס ואת שטחו יהיה אפילו
עד הסוף .הוא  ,delivereth, rescuethוהוא  workethסימנים פלאים בגן עדן ,בתוך הארץ ,שמסרו הגולמיות דניאל מכוחו של האריות".
דניאל 6:25-27

אם אתה לא לומד היסטוריה ,הכתוב לעיל ,6:28 ,מאפשרת לנו לדעת כי דריווש הוא מלך המחוז הבבלי ,וכי כורש הגדול ,מלך
המלכים של האימפריה הפרסית ,אני להצביע זה הצג אז איך השטן ניסה לערער את החשבון הזה של גוב האריות ואת דניאל נבואותיו.
היו אלה אשר הרשיע את דניאל הצאצא של השטן ,כי הם השתמשו שקרים ומרמה כדי לקבל את המלך לחתום על חוק זה אשר
ידעו יגרום דניאל תימצא אשמה של עבירה על החוק .בסיפור שלעיל ,דניאל הוא נקודת מיקוד בניגוד בין הכוחות של השטן ,של אלוהים.
זה מראה כי לשים את האמונה באלוהים ,גם בחיים וגם בהוד סגידותך ,יש התגמולים .אלוהים מגן על מי שאוהב אותו.

מטרתו של נבואות
אז דניאל שגשגה בתקופת שלטונו של דריווש ,בתקופת שלטונו של כורש הפרסי .דניאל 6:28

ובל נשכח ,המטרה של הנבואות הוא כדי לחשוף את מי אלוהים ולהקים כניסתו של המשיח .פרקים  3-6של ספר דניאל ,לתת
מבפנים הצג לגבי האישיות של אלוהים ,כמו גם הם חושפים כיצד אלוהים מגן על אלה אשר סוגדים לשמש אותו הוא אלוהים דורש כי
הם מעריצים אותו ,ואת אדרי העונשים לאלה אשר אינם.
כאשר דריווש הזמנות אלה קשר נגד דניאל להיזרק לתוך גוב האריות ,כמו גם המשפחות שלהם ,הרגשתי כאב עז של אהדה
כלפי המשפחות; אחרי הכל הם היו חפים מפשע של כל החטאים .אבל אלוהים רוצה שאנחנו מבינים מזה ,שיש לו אלוהים .רחמים על מי
לתת לו את הפולחן הנכון ,ויש מעט או ללא סובלנות עבור אלה אשר לא ,לקח שאפשר ללמוד על ידי אלה שקוראים לעצמם נוצרי,
שחושבים שהם נותנים הפולחן הנכון לאלוהים ,אבל לא.

דניאל וחבריו שלושה אסירים ,עבדים ,הראשון של מלך בבל ,אשר באישורו של אלוהים מסכים והורס את האומה הישראלית,
אז מאוחר יותר ,לאחר בבילון הוא הסכים ,הם נשארים עבדים מלכים הפרסי .למרות שהם ניתנו תחנות של כבוד וכוח על ידי האדונים
החדשים שלהם ,הם עדיין עבדים ב שלהם מאסטרים כנערת ליווי .אבל תמיד שלהם אמונה ואהבה עבור אלוהי היקום ,שומר אותם בארץ
עוינת אחרת.

עלייתו של אנטיכריסט
דניאל יש את החזון הזה של עלייתו של אנטיכריסט שנה  555לפנה ס ,בעוד בנו של נבוכדנצר עדיין שולט מלך האימפריה
הבבלית ,המהווה כ 17 -שנים לפני שיהיה לו העימות הקודם בגוב האריות ,בתקופת שלטונו של דריווש המדי.
אירועים או חזיונות אלה לא ניתנות לדניאל כרונולוגי סדר; אני tאינה האירועים כמו מנוסים על ידי דניאל המכתיבה את
שהנבואות האלו למקם את העמודים של התנ ך ,אבל הפעמים החושפים החזיונות.

דניאל מקבל חזיונות
בשנה הראשונה של בלשאצר מלך בבל ,דניאל היה חלום וחזיונות של הראש שלו על המיטה שלו :ואז הוא כתב את החלום ,וסיפר
את הסכום של הדברים .דניאל 7:1

החלום של נבוכדנצר שאלוהים נתן הפרשנות ,אירעה כ  603לפנה ס ,לחזון של דניאל עצמו צוין ,שנפרשים על  555לפני
הספירה .זה בערך  48שנים מאוחר יותר בשנה הראשונה של שלטונו של בלשאצר ,לפני יד אלוהים כתב על הקיר במהלך המסיבה של
בלשאצר ,אשר מתרחשת בשנת  538לפנה ס.
אם תבין את דניאל היה איש צעיר אומר  19בזמנו של החלום הראשון של נבוכדנצר ,הוא יהיה בסביבות בת  67שנים כאשר יש
לו חזון זה .בנקודה זו בזמן ,כאשר רוב הגברים לחיות עד גיל  35-50שנה ,הוא ייחשב העתיקה ולא רק איש זקן.

הפניה זמן
שימו

" הפניה זו זמן יכול להתגלות,
לב :אלוהים נותן לנו הפניה הזמן בפסוק זה" ,בשנה הראשונה של בלשאצר מלך בבל.

בעוד שנה עוד אנחנו נשארים לוח השנה שלנו זה השנים הראשונות של המאה העשרים ,על-ידי חקר ההיסטוריה ,ולכן אני אומר את זה
זה  555לפנה"ס כאשר דניאל מקבלת החזון הזה.

ארץ של המלחמה ומריבה
דניאל דברתי ,אמר ,אני ראיתי בחיזיון שלי בלילה ,והנה ,ארבע רוחות השמים שאף על הים הגדול .דניאל 7:2

שוב

זוכר :הדיון הקודם בדבר המלך נבוכדנאצר ובנו בלשאצר היו של אירועים אמיתיים ואנשים .החזיונות האלה ,דניאל

מקבל  symbolismsעל דברים אחרים ,לא חייבים להילקח פשוטו כמשמעו ,מה שאומר שאנחנו צריכים לקחת את הזמן כדי לקבוע מה
הם סמלי כדי להבין באופן מלא את מה אלוהים מראה לנו.

זכור

גם :כי אלוהים דעת מה הוא כבר הסביר ,ואז ומרחיב על מידע זה עם המידע החדש .לכן ,ארבע רוחות השמים אינם

מילוליים רוחות ,ולא היא הים ים מילולי אך ייתכן שזה מסמל משהו אחר.

ארבע רוחות השמים
" הם פשוט חלוף הזמן .שאלוהים לא משתמשStrove" ,
על סמך ההקשר שלה משמש בפסוק זה ,אני מציע " 4רוחות השמים
על הים הגדול ",מרמזת לי כי חלוף הזמן הייתה תקופה סוערת והאלימות בזמן.

מארבע הבהמות להתעורר
ועלה מארבע הבהמות גדול מן הים ,שונים אחד מהשני .דניאל 7:3

הים
"ים" לעומת זאת ,משמש בהקשר ממלכות או אומות ,אני מציע מייצגים אזורים מיושבים של העולם ,בו האומות או ממלכות
אחרות עמד בעבר ,מקום עם היסטוריה של מריבות והסכסוך.
"הים" אינה ים אך היא סמלית של אדמות או אזור של כדור הארץ שבו ארבע אימפריות של בני אדם עולים מתוך .האזור או
אדמות איפה ארבעת האומות או אימפריות (מארבע הבהמות) נובעים מתוך ,הוא מקום אלים ,סוערת עם זרימה קבועה של האומות
והעמים במלחמה עם אחד לשני.
אתה יכול לראות את הפריטים החזותיים צבעוני שהאל יוצר באמצעות ייצוגים סמליים של מה שהוא מספר לנו? בארץ של
מריבות עם מלחמות ומדינות לכבוש את מדינות עד חלוף הזמן ,ארבע אימפריות נהדר בוא איתי..

הפניה זמן
החלום של נבוכדנצר שאלוהים נתן הפרשנות ,דרך דניאל ,אירעה כ  603לפנה ס ,לחזון של דניאל עצמו צוין ,שנפרשים על
 555לפני הספירה .זה בערך  48שנים מאוחר יותר ,במהלך השנה הראשונה של שלטונו של בלשאצר ,לפני יד אלוהים כתב על הקיר
במהלך המסיבה של בלשאצר.

אם תבין את דניאל היה איש צעיר אומר  19בזמנו של החלום הראשון של נבוכדנצר ,הוא יהיה בסביבות בת  67שנים כאשר יש
לו חזון זה .בנקודה זו בזמן ,כאשר רוב הגברים לחיות עד גיל  35-50שנה ,הוא ייחשב העתיקה ולא רק איש זקן.
במילים אחרות ,על חלוף הזמן ,ארבע המעצמות ,או מה אנחנו קוראים אימפריות ,תקום לתחייה מתוך אזורים של כדור הארץ
שהיו אומות אחרות בעבר .זה עוקב אחר עם ארבע ממלכות העיקרי חלום של נבוכדנצר .ארבעת חלקי הפסל מוחלפים על-ידי ארבע
חיות; לכן ,זוכר את זה ,בתנ ך הנבואה symbolisms ,באמצעות חיות הן האומות או ממלכות ואימפריות.
פסוק זה נראה כדי לוודא ההנחה שלי קודמים ,הים לסמל אזורים מיושבים של כדור הארץ ,וכל אחד של חיות או האומות יהיה
שונים אחד מהשני ,אשר נתמכת הפסוק הבא בספר חזון יוחנן.
הוא נאום אליי",המים אשר אתה  ,sawestאיפה הזונה  ,sittethהם עמים ,המונים ,ואת האומות ,ואת לשונות" .התגלות 17:15

אתה רואה כי הים הוא נציג של אזור מאוכלס .נגיע אל המשמעות של מי היא הזונה ,בשיעור מאוחר יותר.
זכור :איך שאמרתי קודם הספרים של הברית הישנה היו שלמים ,כי דברים המדוברת של הספרים הישנים צריך דברים
שנכתבו בברית החדשה לעשות ואז מובן לחלוטין .זהו מופע אחד כזה.

החיה הראשונה כמו אריה
הראשון היה כמו אריה ,היו הכנפיים של נשר :אני ראיתי עד הכנפיים הימנו היו מרוטות ,ואת זה מורם מן הארץ ,והיה עשוי לעמוד
על הרגליים כמו גבר ,ליבו של גבר ניתנה לו .דניאל 7:4

החיה הראשונה היא כמו אריה ,היו הכנפיים של נשר .מה שמרמז ,אומה של כיבוש ,שלהיות האריה ,ובוצעה כי הכיבוש היו
בזמן קצר יחסית ,ההתייחסות כנפיים של נשר ,אשר היא סמלית של מהירות.
הכנפיים שלו היו מרוטות ,שמציעה ברגע הממלכה התרחבה עד לנקודה מסויימת ,ואז פסק הרחבת לגמרי.
כי החיה היה מורם מן הארץ ,ועשה לעמוד על הרגליים כמו גבר ,מרמז כי איזו טרנספורמציה של הממלכה או המנהיגה,
המלך ,לקח את המקום.

טרנספורמציה מתרחשת
את ליבו של גבר נגבתה זה ,עולה כי השינוי הזה היה אחד של צדקה ,תשוקה ,רחמים ,כמובן אמונה ואת פולחן בקבר אלוהי
היקום .זה שאנחנו כבר הראו בפרקים קודמות של ספר דניאל איפה המלך נבוכדנאצר שודרג שחצן גדול מלא חשיבות עצמית לאחד
שיעריץ אלוהי היקום.
אלו הן כל מצביעי או תיאורים המאפשרים לנו להביט לממלכה אחת ,כדי לקבוע את זהותו .פסל מתכת של החלום של
נבוכדנצר ,החלק הראשון של החלקים העיקריים ארבע ,הסביר לנו הוא ראש זהב ,החיה להיות הראשון מארבע הבהמות לצאת לים ,חייב

להיות עוד ייצוג של האימפריה הבבלית ,האריה הוא סימבולי המלך נבוכדנאצר ושינוי שלו ממלך פגאניים קשורים לפולחן של אלוהי
היקום .כדי לעזור לתמוך ,אלוהים סיפק לנו מזהה מתוך ספר אחר בתנ ך כמתואר בפסוק הבא.

מהיר כמו זבובים נשר
האל אביא אומה נגדך מן רחוק מהקצה של כדור הארץ ,כמו מהירה כמו הנשר  ;fliethאומה של מי הלשון אלף ואזי להבין; דברים
28:49

בספר דברים זה הוא נבואה על ידי אחד שחי עוד לפני דניאל ,משה 1451-,לפנה"ס ,או כ  896שנים קודם לכן .זה אזהרה
האומה הישראלית ,אם זה לא התחרטה שלה דרכינו חוטא ,אלוהים ישלח אומה אחרת כדי להשמיד את ישראל .שימו לב ההפניות אל
הנשר ,ואת הביטוי ,כנפיים של נשר ,בהתחשב כתיאור דניאל .7:4
אני לכלול דברים  ,28:49כאן כדי להראות כי אלוהים הוא עקבי במילוי של נבואותיו .אני לא יודע לגביך ,אבל למיטב ידיעתי,
רק דרך כזו בעקביות יכול להתרחש על פני תקופה של מאות שנים ,היא אם היו אינטילגנציה מאחורי זה( ,אלוהים) ,ואל תנסה לספר לי
שיש כאן קונספירציה המתפרסות על-פני מאות ואלפי שנים ,כי הוא הגורם תחזיות מדויקות כל כך.
האריה כנפיים של נשר ,ומדבר דברים  ,28:49של העם נגד ישראל מגיע במהירות כמו הנשר  .fliethהאומה הכובש היא
הרחק מישראל ,לפחות נחשב רחוק בזמנו של דניאל .אנשיה ,האומה זה לכבוש את ישראל ,מדברים בשפה לא ידוע על ישראל .זה כדי
להראות לישראלים ,שזה לא יהיה אחד היריבים שלהם הסמוך ,אך לא מוכר אלוהים להשתמש בו כדי להשמיד אותם.

כנפיים נתלשות
עכשיו דניאל  ,7:4כנפיים האריה נתלשות ,מה שמרמז כי המהירות בו היתה לכבוש הוסר ממנו .אנחנו יודעים שזה נכון של
בבילון מתוך הידע שלנו על ההיסטוריה ,כי הכנפיים לייצג את המלך נבוכדנאצר עצמו ,שהיה הכוח המנחה מאחורי עליית בבילון כדי כזה
שולט והכוח.

הרימה מהאדמה
ההפניה ,זה היה מורם מן הארץ ,ועשה לעמוד על הרגליים כאדם ,ואת ליבו של גבר נגבתה ,הוא שוב הפניה המלך
נבוכדנאצר ,כי האריה הוא עשוי לעמוד כמו גבר ,כי זה הופך מרושעות לכבוש כדי מתפלל של אלוהי היקום .זה גם למה ליבו של האדם
הוצגה ניתנת האריה ,שקיבלת לב היא סמלית של מישהו שאין לו חמלה וגם חמלה כלפי אחרים ,משהו המלך נבוכדנצר לא היה עד
השינוי שלו.
אלוהים משתמש  imageriesאלה ,כך שהם ניתנת לאימות כמקורית מחוץ התנ ך אירועים היסטוריים אמיתיים ,ואני יודע
ממחקר שלי על ההיסטוריה של זמנים אלה ,במקרה זה בנוגע מלך בבל ,שהדברים האלה .הם אמת.

החיה השנייה
וראיתי חיה אחרת ,רק רגע ,כמו דוב ,ואת זה העלה את עצמו בצד אחד ,ויש לו  3צלעות בפה של אותה בין השיניים של זה:
וטורפים לפיכך הגידה זה ,קום ,הרבה בשר .דניאל 7:5

בעקבות העובדה כי החיה הראשונה היא התייחסות נוספת האימפריה הבבלית כמו עמד בראש פסלים של זהב ,אז זה מתקבל על
הדעת ,כי החיה השנייה באותה מידה חייבת להיות התייחסות אחרת האימפריה הפרסית-את מדיין ,אשר החל מה שלמדנו כבר כובש
האימפריה הבבלית.

גבוה בצד אחד מהשני
המילים ,והעלתה את עצמו מצד אחד ,הוא הפניה ההבדלים יכולת צבאית שהתקיימה בין בני מדי הפרסים .בני מדי בנתה
ממלכה קטנה של משלהם לפני הפרסים נכנס לתמונה ,למעשה שהפרסים התחיל לכבד את בני מדי ,ושילם בני מדי מחווה לבבל .מה
המילים האלה מתייחסים אליו ישירות עם זאת הפער כוח צבאי בין הפרסים חזק בני חלשה מדי ,אשר היא ניתנת להוכחה בהיסטוריה.

שלוש הצלעות
המילים ,זה היה  3צלעות בפה של אותה בין השיניים ,הוא הפניה לעובדה כי הפרסים היה לכבוש את המחוזות שלושה של
האימפריה הבבלית כדי להפוך הכיבוש מוחלט.
מחוז אחד נקרא  Frigiaעל ידי הבבלים ,אך קראו מדיה ,לסוריה ,הפרסים .אני לא בטוחה של האיות ,אבל זה היה האזור
שמצפון באזור מסופוטמיה ,הרחבת לתוך ימינו טורקיה.
המחוז השני נקרא לידיה ,שנמצא בקצה המערבי של ימינו טורקיה.
המחוז השני והשלישי היה בבילון עצמה ,אשר להרחיב מהמפרץ הפרסי דרך מסופוטמיה ומטה את העלות המזרחי של הים
התיכון ,בתוך ,כולל מצרים.

סקירת ולהגדיל
אם אתה זוכר ,ב דניאל  ,2:32החלק השני של פסל מתכת היה התיבה של כסף ,כמו כבר הקמנו את זה היה האימפריה הפרסית,
הזה ביחד ,כדרך אימות שבו אנו מבינים כי אלוהים משתמש באופן שונה או  symbolismsאומר את אותו הדבר כל הקשרים . .הפעם,
עם זאת להוסיף מידע קצת יותר בעת חזון מתקדם ,כדי לסייע אימות זה.

אלוהים הוא אמת בחיים
 .זה איך אלוהים מוודא כי אנחנו מסוימים של מה שהוא אומר לנו .אלוהים הוא באמצעות שיטת ההוראה של סקירה אז הגדל.
בשבילי ,זה עדיין דוגמה נוספת של מודיעין מאחורי המאה הוא זמן בהיסטוריה של התנ ך .עדות נוספת לי ,שאלוהים קיים ,וכי הוא לא
ישן ,אבל צפייה החוצה עבור אלו מאיתנו לשמור מצוותיו ,ויש העדות של ישו הנוצרי.

החיה
אחרי זה אני ראיתי ,והנה אחר ,כמו נמר ,אשר היו על גב זה ארבע כנפיים של עוף; החיה הייתה גם ארבעת הראשים; דומיניון
ניתנה לו .דניאל 7:6

מבחינה הגיונית ,אם חיות שתי אלה זהים תחילה שני חלקי הפסל מתכת ,אז המסקנה היא כי החיה חייב גם להיות זהה לזו של
החלק השלישי של פסל מתכת .אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות מה האומה זה מייצג ,אך בפסוק זה אלוהים נותן לנו עוד רמזים כדי לעזור
לנו לגלות.

כמו נמר
ההפניה הראשונה היא .זה היה כמו נמר ,שמצביע על מהירות .אני עמית זה למהירות שבה זה כבש את אומות אחרות.

כנפיים של עוף
ההפניה השנייה היא שיש הנמר על כנפיו לפני ארבעה של עוף .זה שוב את הפניה במהירות ,בני הזוג כי במהירות של נמר,
ואתה יש ממלכה כובש שזז עם מהירות קיצונית.

הגנרלים ארבע של אלכסנדר
אם אתה לומד היסטוריה ,תדע כי יוון כבשו את פרס ,או את אלכסנדר מוקדון ,כמלך של יוון מאוחדת ,ממקדונים ,כבשו את
פרס .זה נתמך על ידי העובדה כי הארבע כנפיים הם גם הפניה הגנרלים ארבע שנלחמו עם אלכסנדר ,זה היה בגלל כישוריהם למה
אלכסנדר הצליח לכבוש את פרס בזמן כל כך קצר.
אפשר לטעון כי אלכסנדר היה אסטרטג מבריק; אולם זה היה ארבע את .הגנרלים שלו שהפכו תוכניותיו להתאמן .אם אתה לומד
היסטוריה ,תדע פרס כבש בבילון ,אלכסנדר הגדול כמו המלך את ממקדוניה וארצות הברית היוונית ,כבשו את פרס .עם הידע הזה ,ואת
אלה רמזים אחרים כבר נתן ,אני חייב להניח את החיה ,כמו גם את החלק השלישי של הפסל עוז ,)Brace( ,בחלום של נבוכדנצר ,שזה
מייצג של יוון.

 4ראשים
הדימוי האחרון של דניאל  7:6זה החיה יש ארבעה ראשים .שוב ,אם אתה מכיר את ההיסטוריה ,תדע כי האימפריה שנבנתה
על ידי אלכסנדר הגדול חולקה בין העליון ארבע את .הגנרלים שלו אחרי מותו.
שוב ,הדמיה היא עקבית עם אירועים לאימות מבחינה היסטורית .אם אתה מפקפק הנחרצות שלי ,בזמן אלוהים אמר לנו בעצמו
הזהות הזאת .זכרו ,נבואה זו ניתנה לדניאל מאות שנים לפני שזה קרה ,שאין זה סביר כי דניאל יכול היה לדעת את זהותו של החלק
השלישי של הפסל או החיה השלישית ,למרות זאת ,הוא כתב את מה שאלוהים נתן לו לכתוב בדיוק כפי שאלוהים נתן לו לכתוב את זה,
אשר היא ההגדרה של מה הנביא של אלוהים היא.

החיה הרביעית
אחרי זה אני ראיתי בחזיונות לילה ,הביטו חיה הרביעי ,נורא ,נורא חזק מאוד; וזה לא היה שיני ברזל גדול :זה נטרפו ,בלם לחתיכות
חותמת את השאריות עם כפות הרגליים של זה :וזה היה מגוון של כל החיות שהיו לפניה; והיה זה קרניים .דניאל 7:7

הקיסרות הרומית
 .עכשיו ,אני בטוחה שכולכן מסכימות כי החלק השלישי של הפסל מתכת ,לכן החיה השלישית ,אשר הוא הנמר ,היא סימבולית
של יוון .בעל ידע זה כדי לעבוד עם ,זה רק הגיוני להניח כי החלק הרביעי של פסל מתכת או רגליו ארוכות של ברזל ולכן החיה הרביעית
היא האימפריה הרומית.
אם אתה מכיר את ההיסטוריה ,תדע כי רומא כבשו את יוון ,כמו גם אלה מדינות אחרות שהיה בחלק המערבי של פרס ,ואומות
אחרות לאורך חופי מזרח הים התיכון ,כולל למצרים .הבה נראה אם התנ ך תומך הנחה זו.

שיני ברזל
על מנת לוודא כי החיה הזו היא האומה אותו כמו החלק הרביעי של פסל מתכת ,שאלוהים נתן לנו לטעות הפניות .שיני ברזל
של החיה ,יעלה בקנה אחד עם הרגליים ברזל של הפסל.

שוברים לחתיכות
החיה מוצג כדי להיות שוברים לחתיכות המדינות האלה הכתוב לפניו .בהיסטוריה ,אנחנו יודעים שזה נכון של האימפריה
הרומית .בהיסטוריה מטרת הכיבוש המוקדמת של רומא היתה להביא את התרבות אל שאר העולם ,הרומאים נחשבה ברברים .כדי להשיג
זאת ,רומא היה לגמרי להשמיד כל העמים זה שהצליח לכבוש ,לא רק מבחינה צבאית אבל גם מבחינה תרבותית.

קרניים
החיה היו קרניים ,בדיוק כמו הרגליים של פסל מתכת היה עשר אצבעות .

אם אתה לא עדיין משוכנעים כי אלה שני  imageriesהם הפניות של האימפריה הרומאית ,המשך לקרוא ,יש עוד הוכחות לבוא.
הסיבה שאלוהים לקח הזמן והוא מאמץ לתת לנו תובנה הנפש של המלך נבוכדנאצר להקים כי השטן במשך כמה מאות שנים
האחרון לאט מפתחת שלו השפעה ושליטה מדינות ומנהיגים של גבר עם כל האימפריות ארבע ,השטן יש לו השפעה יותר ויותר ,ונדמו
עם שליטה כמעט מוחלטת על רוב של הקיסר של רומא.

ממלכות 10
אני נחשב את הקרניים ,והנה ,שם עלה ביניהם אחרת .הקרן הקטנה ,שלפניו היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,כינסה היו עיניים כמו עיניו של האדם ,ואת פה מדבר דברים גדולים( ,קללות) .דניאל 7:8

כפי שאתה ודאי זוכר מן דניאל  ;2:33הבהונות של הפסל ייצג את עשר מדינות אשר יקומו מתוך הממלכה הרביעי ,הפסוק
לעיל ומרחיב על זה על-ידי הצגת אומה נוספת עולה למעלה ,קרן קטנה כי.
זכור :זה הנבואה לאחרית הימים ,ולכן ברגע אלוהים הראה את הרקע ההיסטורי הזה מצביע על האומות עשר ,הוא עכשיו ייתן
תיאורים נוספים למדינות אלה ,אז נדע מי הם ,איזה תפקיד הם לשחק ב הופעתו השנייה של ישו ,כמו גם איזה כוח אנטיכריסט יש
מעליהם.

קרן היא ממלכת או האומה
זוכר . :אמרתי לך כי חיה בתנ ך הנבואה היא סמלית של האומה או האימפריה?

שימו

לב :כי בכל פעם קרן משמשת בתנ ך הנבואה ,מסמל את ממלכה לא של האימפריה קרניים על הראש של החיה לייצג

את האימפריה כולה ,אבל הקרניים מייצגים בנפרד עשר ממלכות קטנות או מדינות ,אשר נובעים שרידי האימפריה רבתי.
אלוהים נתן לנו מספיק מידע כה להראות כי החיה הרביעית היא האימפריה הרומית ,ממשיך בעבר .האימפריה הזו כדי להגיע
הנבואה הוא מתכוון ,עלייתו של אנטיכריסט הכוח.

לקחת

הערה :אנטיכריסט מפריעה האדם מאז השטן שיקר אדם וחווה ,זה צורר המשיח כוח ,לא רק להשפיע אבל לשלוט

ולהיות בעלי הסמכות להעמיד לדין ,עינויים ורצח את הקדושים של אלוהים ,אשר אלוהים נתן את הנבואות האלו של.
כפי שציינתי בעבר ,אלוהים רוצה את זה אתה מבין ההיסטוריה של תפקיד השטן מניפולציה ושליטה של האומות של גבר
אלוהים גם מראה הכוח הולך וגדל של השטן וההשפעה שלו גדל ,שליטה על המנהיגים ולא שליטי אומות האדם במשך מאות שנים.

הקרן הקטנה
מגיע מבפנים
אני נחשב את הקרניים ,והנה ,שם עלה ביניהם אחרת .הקרן הקטנה ,שלפניו היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,כינסה היו עיניים כמו עיניו של האדם ,ואת פה מדבר דברים גדולים( ,קללות) .דניאל 7:8

כפי שאתה ודאי זוכר מדניאל ;2:33 :האצבעות של הפסל ייצג את עשר מדינות אשר יקומו מתוך הממלכה הרביעי ,הפסוק לעיל
ומרחיב על זה על-ידי הצגת המתנשא אומה נוספת למעלה ,קרן קטנה.
בספר של דניאל  7:8לעיל ,אלוהים מציג ממלכה אחרת .לא החלק של עשרת המקורי ,אבל זה עולה למעלה מ בתוך אלה עשר.
המילים; שם עלה ביניהם הקרן הקטנה נוספת  ,מגלה זאת.

ממלכה קטנה
אף אחד ,הצג את זה בתור ממלכה אחרת ,כי הוא מתואר קרן ,המיוצגים ממלכות עשר המקורי כמו למרות שזה קצת הורן ,אשר
לפרש להביע ,שאין לנו כוח צבאי או כלכלי של כל אחד עשר.

שלושה עקר
למרות זאת אומה קטנה ,זה איכשהו מצליחה התעוזה שלוש מתוך עשר החוצה על ידי השורשים.
לפרש כלומר האומה הזו ,איכשהו גורם שלוש האומות עשר המקורי המגיחים מתוך שרידי האימפריה הרומית ,נהרסים איכשהו
לנקודה שהם כבר לא קיימים האומות או אנשים.
ניתן לוודא את דברייך בהיסטוריה ,אבל אראה לך עכשיו .זה מוקדם מדי כי זה להרגיש את זה הכי טוב שיש לך את כל.
העובדות הנוגעות אנטיכריסט לפני שאני חושף את זהותו.

עיניים של אדם
" מרמז לי כי הממלכה הקטנה הזו אין
הדימוי הבא של פסוק זה העיניים כמו העיניים של אדם ,הביטוי",בעל עיניים כמו גבר,
מלך על ראשו ,אבל סוג אחר של הסרגל או מנהיג .הדימוי של שיש לך עיניים היסטורית מתייחס היכולת לראות דברים לא זמין באופן
טבעי לאדם הממוצע ,כגון להיות מעורב עם הנסתר ,או על-טבעי .עם זאת ,זה גם יכול להיות התייחסות לעובדה כי אדם הוא על הראש
שלו ,או שליטה ,אך לא בהכרח מלך .המשמעות המלאה של הדימויים הללו יהפכו ניכר בקרוב.

הפה מדבר דברים נהדרים
פה מדבר דברים גדולים ,היא סימבולית של מישהו מי קללות אלוהים ואת מכתבי הקודש שלו.
 Rabrabמשמש
"
" אני אתן הגדרת את זה המילה העברית "
כדי בכך אתה לא יבינו את המשמעות של הביטוי",דברים גדולים,
" כתחליף טוב יותר עבור מילים.
בטקסט המקורי .זה מתורגם "ושלטן אופי" .מתרגמים התנ ך לאנגלית צריכים לתת את המילה"קללות,
דברים נהדרים .
במילים אחרות ,זו קרן או אומה קטנה .היא מדברת עם דמות שתלטנית קללות נגד אלוהים ,ואת פולחן האמיתית שלו.

הקרן הקטנה היא אנטיכריסט
האומה הקטנה הזו לכן בהתייחסות צורר המשיח הראשון .כן אנטיכריסט הוא לא אדם ,אבל ההתייחסות"עיניים של אדם ,ואת
" הוא הפניה לראש של הממלכה בתור אדם או המשך אנשים במשך מאות שנים ,אבל צורר המשיח עצמו אינו
פה שמדבר דברים גדולים,
אדם אבל מתחיל אומה קטנה.
השאלה שאלתי היא איזה אומה של האדם הוא מה אלוהים אומר לנו היא הקרן הקטנה? שאלה זו ייענו בזמן .כמו שאמרתי ,אתה
צריך קודם כל העובדות.

תצוגה של אחרית הימים
אני ראיתי עד המלכות היו יצוקים ,העתיק של ימים לשבת ,אשר בגד היה לבן כשלג ,שערות ראשו כמו הצמר טהור :המלכות היה
כמו להבת האש וגלגלים שלו כמו אש בוערת .דניאל 7:9

פסוק זה לוקח זינוק בזמן מן האומות עשר למלא את החלל שהותירו את נפילת העיר רומא הופעתו השנייה של ישו .באחרית
הימים ,אלוהים ייקח את העצמאות של האומות שבע שנותרו של עשרת המקורי ,מהם .זה עוקב אחר דרך בנוגע עשר אצבעות הרגליים
של ברזל ,קליי ,של הפסל ,איך הם תימחץ על ידי סלע היא מעלימה עין .אבל לא על ידי ידיים.

משחקי הכס יושלך הצדה
שאני ראיתי עד המלכות היו יצוקים .המלכות מדוברות מכאן הם האומות שבע שנותרו הממלכות עשר המקורי .פסוק זה הוא
חזון שמוצג לנו אותן האומות שבע מלהיות נהרסו על ידי אלוהים.

העתיק של ימים
התיאור של העתיק של ימים צריך לזכור .היא תשמש כדי לתאר אך דימויים יותר הן דניאל ההתגלות .אתה צריך לזכור את זה,
כך תוכל לדעת כי זה מוזכר הוא למעשה אלוהים האב ,הוא העתיק של ימים.

הלהבה לוהט כס
המלכות היה כמו להבת האש .ישנם שני תיאורים סמלי חשף במילים אלה.
כאשר אתה קורא מילים המדברים לכס האלוהים ,אני בטוח שאתה לדמיין כיסא בגילופים עץ גדול עם תכשיטים ,שיבוצי זהב,
כמו מה מלך אנושי או קיסר לשבת על הפאר המלכותי שלו . .זה לא כס המלכות של אלוהים עם זאת .לא חושב על אלוהים כעל אדם.
הייתי יושב על כיסא .חושב במקום מהו היסוד של כלל האל היקום .אלוהים הקימה ממלכה בגן עדן רק כרצונו ממלכה בעולם ,לחשוב על
מה שיש ממלכה זו כעקרון שלה הליבה של ממשל תאגידי .זה מפתיע ,הבשורה של אלוהים כמו מסוכם על ידי עשרת הדברות ,אשר כס
המלכות של אלוהים.
אלוהים הקים בסמכותו של ממשל זה דבר האמת ,או מכתבי הקודש שלו . .זה זה ,וגם המקוצר מסוכמים על ידי עשרת הדיברות
שהן כס המלכות של אלוהים .אם מסתכלים על עשרת הדיברות ,תוכל לראות כי הם מייצגים בקצרה את מלוא הבשורה הקדושה של
אלוהים ,ב קל לזכור בתבנית .כל מה שנאמר בשורת האלוהים ,יש כ הבסיס זה המייצג עשרת הדיברות.

אפוף אש
כס המלכות של אלוהים מתואר כמו להיות אפוף אש ,כי האלוהים הוא האמת ,האמת היא העליון על שקרים ורמאות .כאשר
אתה מאמין בשקר להיות האמת ,כי לך יש שולל על-ידי השקרים האלה ,ואז כאשר מוצג לפניך את האמת ואת השקרים הם שקרים
מניפסט להיות ,אז האמת היא כמו אש בלב שלך .כשאתה שומע את האמת ,לאמץ אותו ואתה מקבל את זה כמו האמת ,אם האש הזאת
תהיה אש מטהרת של טיהור.
אם לעומת זאת תדחה את האמת ,מעדיפים לשמור את השקר ,אז האש היא אש גורם לך לכאב ואי נוחות .כדי להמחיש זאת,
ישוע אומר לנו כי "רבים ",בבאחרית הימים ,כפי שהיה עם יום היהודים של ישוע ,כשהם שומעים את דברי האל יהיה נעלב ,זה חוסר
נוחות של לשמוע את האמת לגרום לאנשים להיפגע.

החרב של ישו
כאשר ישו חוזר ,זה יהיה את בשורתו ,כמו ללמד אותנו שלו בהוראה של הברית החדשה ,הישנה ,אשר יביס השטן? ואת
השקרים שלו ,ברגע האמת מוצג בצורתו שההודעה .אלוהים אינו צריך להשתמש באלימות או כוחות צבא להביס את השטן ,רק האמת
של המילים שלו כל מה שהוא צריך להשתמש.

צריבת גלגלים
לו את הגלגלים כמו שריפת אש .כמו עם כס האש ,הבוער גלגלים יש משמעות דומה .השאלה היא" ,איזה גלגלים?" איפה זה
מוצגים שלאלוהים יש גלגלים? את ישוע יחזור לארץ רכיבה מרכבה ,גלגלי זה יהיה על האש? אל תהיה כל כך מילולי של הפרשנות שלך
מה אלוהים אומר של .כפי הראו כס המלכות של אלוהים אינה מילולית ,אבל היא סמלית של אלוהים של מכתבי הקודש ,אז גם הם
הגלגלים של אלוהים ,סמלי הספרים של התנ ך.
האלוהים הוא כמו אש לצרוך את השקרים של השטן .איפה ואז אנו ,בני האדם ,רוכשות דבר האלוהים? אנו מוצאים דבר
האלוהים ,על ידי לימוד ומחקר הספרים של התנ ך ,כדי למצוא את האלוהים האמיתי .ברגע שנמצא אלוהים ,שקריו של השטן .נמס ,כבר
אין לי כוח מעלינו.
גלגלי האש שבו יש את היכולת להפוך את המילה של אש של אלוהים נשק שבו ניתן ולאחר מכן שימוש נגד שקריו של השטן
הם הספרים של התנ ך נכתב על ידי נביאי האלוהים.

תצוגה של יום הדין
נחל לוהט וציבור נבראו מן לפניו :אלף אלפים  ministeredלו ,ואת עשרת אלפים פעם עשרת אלפים עמדו לפניו :פסק-הדין נקבע,
ואת הספרים נפתחו .דניאל 7:10

נחל לוהט וציבור נבראו מן לפניו :האלוהים הוא כמו אש לאלה שלא רוצים לשמוע את האמת .מעל פסוק זה תיאור של יום
הדין ,למי שאינם הקדושים של אלוהים עומד לפני אלוהים ,האמת של דברי אלוהים יהיה כמו אש עם החוטאים.
שהספרים נפתחו ,מתייחס לא רק בספר החיים אלא גם על החשבונות אלוהים שומר של כל החיים שלנו .אז ,כאשר חוטא עומד
לפני אלוהים ,החשבונות הנוגעים לחיים שלו או שלה ייקרא לחזור החוטא .ואת כל מי העוקב .ואת זה הקריאה הזו אשר יציג את החטאים
של כל החוטאים ,החום של אמיתות אלה תבער כמו אש על נשמתם; כמה ניקה ,בהתחשב לחיי נצח ,אבל אחרים נצרך ,בהתחשב לתוך
מוות נצחי.

האמת הורס אנטיכריסט
אני ראיתי אז בגלל הקול של המילים הגדול (חילול השם) אשר דברתי קרן :אני ראיתי אפילו עד החיה נרצח וגופתו הרס ולאחר
שניתנה הלהבה הבוערת .דניאל 7:11

" ,אם תחליף זה מלות ,אתה תוכל להבין טוב יותר את המשמעות המלאה של פסוק
שוב המתרגמים משמש הביטוי",מילים הגדול
זה .דניאל ,לחזון הזה ,עומד בגין שמירת לאירוע הזה ,אשר יתקיים לאחר הופעתו השנייה של ישו .הוא עד כדי ההרס של הקרן הקטנה,
או מה שאנו מכנים אנטיכריסט צורר המשיח מתואר על ידי ישוע החיה ,וזה החיה הזאת זה הוא ,ושאתם שגופתו הרוס כמו נתון הפסוק
הנ ל .אנטיכריסט הוא הכנסיה אשר מתבסס על בשורה שקרית של השטן( ,שקרים) .בדיוק כמו האלוהים האמיתי יהיה כמו אש בוערת
על נשמות החוטאים ,יהיה צריכת באש על השטן של שקרים ,ואת הכנסיה אשר עומד על השקרים האלה.

האומות הזה לשרוד
כמו לגבי שאר החיות ,הם היו מתאבת נלקח :עדיין את חייהם היו ממושכת של העונה וזמן .דניאל 7:12

סמליות של חיה
לקחת שימו לב :אלוהים מתייחס הקרניים או עמים זה למלא את החלל של נפילת רומא ,לזה של חיות ,כפי שהוא עושה הקרן
הקטנה אשר הוא סמליות של צורר המשיח .סמליות זו להראות אותם כמו החיה יש רלוונטיות בספר חזון יוחנן.
זכור :הסמליות של חיה מייצגת אומה ,ממלכת או האימפריה ,אבל הסמליות של קרן ,מייצג ,ממלכת או האומה ,אך לא
אימפריה.
לכן ,זה מאמת את פרשנותי קודמות ,שבע הממלכות הנותרים יפסיד את עצמאותם ,עם זאת ,פסוק זה מוסיף השני על ידי מספר
לנו כי הממשלות של חלק אחר אומות האדם יורשו להמשיך במדינות לזמן ארוך יותר ,אך כי המדינות האלה שנותנים תמיכה
אנטיכריסט ,ובכך הופך אותם חלק אנטיכריסט  ,יושמדו מלפנים.

העונה עם הזמן
" הוא תקופה של זמן ,אבל לא ספציפית כדי לתת ודאות משך ההקצאה .ישנם מספר אחרים זה ייתן הסבר.
הביטוי"העונה ,זמן,
ככל שנגיע אליהם .למען ההגינות ,לא יודעת כמה זמן את צירוף המילים הזה מרמז . .זה זמן כי ייקח מקום לאחר הופעתו השנייה של
המשיח ,אז יש מטרה לתת את זהותו של אנטיכריסט ,אז לא נתעכב על זה.

הקמת ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ
אני רואה בחזיונות לילה ,והנה אחד כמו בן האדם בא עם ענני השמים ,עד העתיק של ימים ,הם הביאו אותו ליד לפניו .דניאל 7:13

זוכר :דניאל הוא רואה את זה בתור חזון .לכן הוא נותן תיאורים של מה שהוא רואה ,בהתבסס על הידע האישי שלו את
הנקודה שלו בזמן .לכן ,כאשר הוא מפנה למישהו כמו בני האדם ,הוא מתכוון לתמונה של אדם ,לעומת תמונה של חיה . .האיש הזה
שרואה דניאל הוא ישו ,שנולד לתוך דמותה של אדם ,זה ישו שהובא עתיק הימים או כפי שאתה זוכר ,זו הפניה אל האל האב.

דומיניון שגבה בן האדם
היה נותן לו ריבונות ,תהילה ,ואת הממלכה ,כל האנשים ,עמים ושפות ,שצריך לרצות אותו :ושליטתו של דומיניון נצח ,אשר לא
יעבור משם ,ויש ממלכתו כי אשר עוד לא ייהרס .דניאל 7:14

ישוע המשיח גילה
אם אתה זוכר מן הפסל ,מתכת ,אבן יהיה מעלימה עין החוצה בלי יד ,זה לנפץ לרסיסים האימפריות ארבעה ,כמו גם אצבעות
הרגליים של הפסל ,וכי סלע זה הוא סמליות של המשיח ,זה שאני יודע שהוא ישו .כי פסוק זה גם מציג אנטיכריסט כמו מלהיות נהרסו על
ידי ישו ,זה נותן לנו אימות רוק Hewed ,החוצה ,אבל לא על ידי יד ,הוא גם הפניה לישוע המשיח.
פשוט שי ם את עצמך בעמדה דניאלס . .הנה ,האיש הזה" ,בן אדם" הוא הביא לפני אלוהים ,אז ניתנת אלוהים ,דומיניון ,תהילה,
ממלכה .דניאל אין שום דרך לדעת מי האיש הזה ,אך האל עצמו נותן לו פקפק בסמכות מעל כל התושבים של האומות שבעת הנותרים,
ואת שאר אומות העולם .דניאל יודע כי זהו המשיח; אני מכיר את לימוד התורה ,כי המשיח וניתן רק ישו .אגלה לכם את האמת זה
התקדמות השיעורים הללו.

ממלכה נצחי
כמה נהדר סימנים שלו! ויש כמה האדיר שלו נפלאות! הממלכה שלו היא ממלכה נצח ,ושליטתו מדור לדור .דניאל 4:3

שושליטתו הוא דומיניון נצח ,אשר לא יעברו משם ,ואת מלכותו כי אשר עוד לא ייהרס ,הייתי מציע לאלו אשר אינם חרוץ
במחקר שלהם של התנ ך כי זה אומר הממלכה של ישוע על פני כדור הארץ יהיה נצחי ,אבל זה לא מה זה אומר.
בחלק הראשון של הפסוק לעיל אלוהים נותן שליטה על כדור הארץ בן האדם ,אבל הנושא הוא לא בן האדם אבל אלוהים,
העתיק של ימים ,וזה הוא מלכות האלוהים שיימשך לנצח ,לא הממלכה על פני כדור הארץ.
זוכר :ישוע ישלוט אלף שנים בלבד ,אשר הוא לא לנצח .זה ניתנת תמיכה בפסוק הבא.

מילים אלו נכתבו על ידי נבוכדנאצר מלך מי דיבר על אלוהי היקום ,לא ישו .זה מלכות האלוהים היא ממלכה נצחי .כל עוד
האדם הלך על פני כדור הארץ ,לאורך כל הדורות של כל אדם ,אלוהים היה כאן ,היה ,ויש תמיד יהיה השליט של הארץ וכל הבריאה לא
הממלכה שגבה ישוע.

אלוהים נותן פרשנות
אני דניאל הצטער ברוחי בתוך הגוף שלי ,ואת חזיונותיו של הראש שלי קשים לי התקרבתי אל אחד מהם זה עמדו ,וביקשתי ממנו
את האמת על כל זה .אז הוא אמר לי ,ועשה לי הפרשנות של הדברים .דניאל 7:15-16

דניאל אומר לנו בפסוק זה שהוא מבולבל ולא בטוח מה אלוהים מראה לו.
 .זה איפה אלוהים מפרש את החזון הזה של דניאל עבורנו .ובכך מאמת או לא ,מה אני צריך היה וקבע בפרשנות שלי של
הפסוקים הנ של ספר דניאל.

מארבע הבהמות הם ארבע הממלכות
אלה בעלי החיים הגדולים אשר הם ארבעה הם ארבעת המלכים ,האם לתחושתנו מהאדמה .דניאל 7:17

זה מוודא כי החיות האלו הם סמליים של ארבע ממלכות או של אימפריות ,כמו גם ארבעת חלקי פסל מתכת .

זוכר

גם :הדימויים בשימוש הנבואה היה זה חיות נובעים מתוך ים רוגשים ,אבל כאן אלוהים טוען כי הים הוא למעשה

מתוך האדמה ,אשר אינה פוסלת את הקביעה כי המשמעות היא ארץ של הממלכות הקודם או אזור מאוכלס כבר של כדור הארץ.

הקדושים של אלוהים יהיה בעל
אבל הקדושים ביותר בסדר קח הממלכה ,והינם בעלי הממלכה לנצח ,אפילו לעולמי עולמים .דניאל 7:18

ואילו התמונה הקודמת של אדם אחד בלבד ,המשיח ,כאן דניאל להיות מסופר כי האיש היה סמלי של הקדושים של רוב
'גבוהה' ,וכי הם מי ישלוט האומות שבעת הנותרים ואת כל הארץ.
זכור :המילים המשמש לתיאור המשיח ,היו "אחד כמו בנו של האדם ".כפי שאתה יכול לראות ,אין לדבר על המשיח ניתן,
רק את התמונה שנתנו דומיניון הוא זה של "אחד כמו בנו של האיש ",אבל לא אדם עצמו .ישוע הוא המשיח ,נולד בן האדם כי אימא
שלו .זאת מרי בתו של איש
אני לא יודע מה איתך ,אבל תמיד נאמר לי כי זה יהיה אלוהים הזה ישלטו במשך אלף שנים ,אולי מה אלוהים אומר לנו כאן היא
כי אחרי אלפי שנים ,גבר פעם נוספת תינתן שליטה על כדור הארץ ,כי רשות יימשך לעולמי עולמים.

אני מניח שזה עדיין נכון ,ואת ישו הכומר הראשי של האמונה הנוצרית ,יושב על כס המלכות אבל שיש הקדושים של אלוהים,
מי שולט הוא .כי בממלכה ,רק הקדושים יישאר ,כל השאר זה סירב לעבוד את אלוהים כמו שהוא מצווה ,יש כבר שפטו והוציאו מן
הארץ .שוב זה כמובן פרשנות שלי ,תוכל להחליט בעצמכם לאחר מחקר חרוץ ,בין אם אני צודק או לא.

החיה הרביעית (אומה)
אז הייתי יודע את האמת של החיה הרביעית ,אשר הייתה מגוונת מכל היתר ,העולה איומה ,השיניים שלו היו של ברזל ,ציפורניו של
פליז; אשר טרפו ,בלם לחתיכות ,והדבקתי את השאריות עם הרגליים שלו; דניאל 7:19

זוכר :דניאל חי  600שנה לפני הספירה ,אז החיה ,אשר אנו יודעים כעת להיות האימפריה הרומית ,היה מטריד אותו .הוא
הבין ,אני בטוח ,כי זה ייצג של הממלכה או האומה ,אך לא הייתה דרך לדעת איזה אומה . .זה בשביל זה סיבה דניאל בלתי נמנע ורצונות
להיות נתון הבנה.
זה אותו בלבול וחוסר רצון להבנה היה הכוח המניע שלי בזמן הלימודים האישית של התנ ך ,ואני מתפללת ברגע שהתחלת
לקרוא את השיעורים האלה אתה גם רעב לדעת יותר.

חרמן שכמותך יותר שמנה
הקרניים עשר זה היו בראשו ,ולא של האחר שבאה למעלה ,ולפני מי שלוש נפל; אפילו לקרן היו עיניים פה את דברתי דברים
גדולים( ,קללות) ,אשר היה מוצקה יותר מאשר חבריו .דניאל 7:20

" מאשר אומות אחרות .ההגדרה של
הנה עוד רמז לזהותו של הקרן הקטנה ,או צורר המשיח .המראה שלה היה"יותר סטאוט,
" " :או מסומן על ידי תעוזה ,אומץ או נחישות; המשרד והחלטיים ".לכן ,האומה הקטנה הזו הוא קטן מהאחרים תעוזה
המילה"סטאוט
הצבאית והכלכלית ,אך בגלל נחישותה מודגש ,זה יש לגזרים על ידי השורשים שלוש אומות אחרות .שוב פעם אלוהים מתייחס האומה
הקטנה הזאת כמו מדבר קללות נגד אלוהים ואת חוקיו .לדבר קללות הוא להיות נגד אלוהים .לכן העם הקטן הזה הוא צורר המשיח.

שעושה מלחמה עם הקדושים של אלוהים
אני ואביט ,ואת הקרן באותה מלחמה עם הקדושים ,ואני ששרר נגדם; דניאל 7:21

הקרן אותו במלחמה עם הקדושים ,כדי להפוך את המלחמה היא לרדוף ,ולא כדי  ,torcherלפצוע ולהרוג.
ו ששרר נגדם ,מציין כי אנטיכריסט יהיה מצליחים להרוס את הקדושים של אלוהים ,על פני תקופה של זמן.
תיאור דומה ניתנת בספר אחר של התנ ך ,כמתואר בפסוק הבא.

הדרקון היה שנה אחת עם האישה  ,נסע כדי להפוך את המלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של
אלוהים ,ויש העדות של ישו הנוצרי .התגלות 12:17

האישה להיות שמדובר עליו כאן הוא המתואר בפסוק הבא.
שם הופיע פלא גדול בשמיים; אישה לבושה השמש והירח תחת רגליה ,ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים :היא להיות עם הילד
בכתה travailing ,שנולד ,ומבואס כדי להיגאל .התגלות 12:1-2

נכון ותקן פולחן האל
אני אתן דיון מלא לגבי כל  symbolismsבשימוש בשני פסוקים אלה ,מאוחר יותר ,אבל לעת עתה להבין כי זה בעל סמליות
של המשיח ,אך לא את האדם .אלוהים ,אבל את הבשורה אשר הוא הטיף והאמונה שמקורו בשורתו . .זה האמונה האישה ,שהיא מסמלת
הכנסייה של ישו ,היא כאב כדי לספק...
האישה היא הכנסייה של ישו .את הבשורה האלוהים כפי מומשה על ידי תורתו של ישוע המשיח אשר הוא הילד שמחכים
להיוולד ,ויש את הבשורה ,אשר הוא הבסיס הכנסייה של ישו ,ויש לו בתורו על הקמתו ,הבשורה של אלוהים בתור מקוצר בעשרת
הדברות.

הבובות של השטן
למרות המילים המשמש הן שונות ,המשמעות מאחוריהם הוא זהה .לכן ,ההתייחסות הקרן הקטנה היא גם הפניה אל הדרקון ,מי
אנחנו יודעים שזה השטן .לפרש כלומר הקרן הקטנה ,או אומה קטנה זו ,צורר המשיח ,זה איכשהו תחת השליטה או בשותפות עם השטן.
? אחרת ,למה זה יגרום למלחמה על הקדושים? כפי שאמרתי בעבר ,אנטיכריסט הוא נציג הגשמי של השטן .זה לוקח את כיוונו מהשטן.
דרך שלו אנטיכריסט לשטן יש את היכולת ישירות משפיעים על אנשים ,שליטה ,ההשפעה שלו ,מי מוכן לעשות זאת.
אם אתה לא בטוח ,ההפניה אל הקדושים כלומר את הקדושים של אלוהים ,או חסידיו של ישו ותורתו שלו ,אלה זה לדבוק,
לשמור על עשרת הדיברות ולקבל שישוע הוא אלוהים בדמות אדם

הקדושים להשתלט על הממלכה
הגיע עד העתיק של ימים ,ואת פסק הקדושים של הנעלה ביותר; הגיע הזמן הקדושים דיבוק הממלכה .דניאל 7:22

עתיק הימים הוא אלוהים ,שיקול הדעת ניתנת הקדושים ביותר .אני מרגישה מחויבת לתת רמז מוקדמת לזהותו של הקרן הקטנה
(-antiישו) ,זה יש לעשות עם העובדה כי היא רודפת ,רציחות ,נאמן אמיתי של ישוע המשיח ,בשם האל .אחרי הכל ,זה מה שקורה

כאשר אתה להפוך את המלחמה .מה פסוק זה מתייחס הקדושים ,בשל אמונתם הבלתי נדלית בישוע מות קדושים על ידי הקרן הקטנה או
צורר המשיח .אנטיכריסט שמה אותם למשפט ,מצהיר אותם עובדי אלילים וכופרים ,ואז שורף אותם על הערימה או  beheadsאותם.
אלוהים בחסדיו בימים האחרונים של לתת השיפוט שלו על כל מי לקדוש מעונה ,להכריז את הקדושים של אלוהים מההאשמות
שעבורו הם נרצחו ,ביעילות בהתהפכות הדין של צורר המשיח ,אלוהים הוא הסמכות העליונה בכל היקום ו לחוק שלו גוברת על כל
האחרים.
פסקי דין שניתנו כנגד הקדושים על ידי אנטיכריסט היו כוזבים ,לכן מותו של אלה אז שפט היה מופרך .לכן ,אלוהים מתהפכת
אלה פסקי דין שקר ומשחזר הקדושים לחיים.

החיה הרביעית
וכך הוא אמר",החיה הרביעית תהיה הממלכה הרביעית על האדמה ,אשר יהיה להיות מגוונות של כל הממלכות ,ו יהיה לטרוף את
העולם כולו ,ולא יהיה לרמוס אותו ,ולשבור אותו בחתיכות ".דניאל 7:23

זה מוודא את הפרשנות שלי ,כי החיה הרביעית היא ממלכה .כי היא האימפריה הרומית ,נתמך על ידי העובדה כי זה אף פעם לא
נכבשת ,אבל נופל חוץ בתוך ,וכי האימפריה הרומית הראשונה מחולקת לשניים ואז אחד האחרון של שני אלו מחולק ממלכות עשר
להתעורר מזה.

כל כדור הארץ
דבר אחד אני רוצה לציין כאן ,כאשר התנ ך מתייחס לכל הארץ ,לא לקחת את זה במובן המילולי .בזמנו של העמים הקדומים,
הים התיכון ,האדמות שגובלים זה ,היה העולם כולו .לכן ,כאשר היא מפנה אל הממלכה הרביעית ,אשר אנו יודעים כעת להיות רומא ,אנו
יודעים כי רומא לא כבש את כדור הארץ ,רק את השטח של אירופה ואלה האדמות הגובלות בים התיכון.

הכוח האזרחי עדיין קיים
דבר אחד שיותר כדאי לך לשקול ,בנוגע האימפריה הרביעית( ,רומא) ,מעולם לא נכבשה; זה פשוט לפצל בספליט ואז שני שוב
עשר המדינות הקטנות .חוץ לשלוש הממלכות עקר מאת אנטיכריסט ,המדינות האלו עדיין קיימים היום .מדינות אלה יחד עם ארצות
" זה
הברית עדיין יש כוח ולהשפיע על פני ביותר כל שאר העולם .לכן ,כאשר הכתוב לעיל אומר לנו":ולא יהיה לטרוף את העולם כולו,
עדיין יכול להיות חוקי ,וכי זה לא היתה האימפריה הרומית ,אלא צאצאיו לטרוף את העולם כולו ,לא נשכח את השנים של האימפריאליזם
אשר אומות אירופה ואמריקה ואז עוסקת.

העוצמה הדתית עדיין קיים
ועוד דבר שאולי תרצו לתת התחשבות .האימפריה הרומית עדיין קיימת גם היום .הממשלה האזרחית התמוטטה מ הדחתו של
העיר רומא 476 ,לספירה ,הכנסייה של רומא נותרו על כנן .משם והלאה ,עד זה קיבל את הפצע האנושי ריפא ,הכנסייה של רומא שימש
הדבק הקיסרי שמנע אומות אירופה כל ריבונות אמיתית משלהם .כל המלכים ואת עמי אירופה לאורך כל ימי הביניים ,בו כפוף ואת
מיושר עם הכנסייה של רומא לדרגה זו או אחרת .בדרך זו ,האימפריה הרומית אף פעם לא הגיעו לקיצם .כאשר אלוהים נותן הנבואה,
" זה הוא למעשה הכנסייה של רומא המביאה זו תתגשם ,באמצעות שלה השפעה ושליטה של אירופה,
"ואני רוצה לטרוף את העולם כולו,
ואת הכוח הצבאי שלהם.

עשר מלכים להתעורר
הקרניים עשר מתוך הממלכה הזו הם עשר מלכים יהיה שעולות :עוד יקום אחריהם; ו יהיה מגוונות מהרגע הראשון ואת הוא יהיה
להכניע את שלושת המלכים -דניאל 7:24

המקרא מפרש את עצמה .הקרניים עשר ,של החיה הרביעית ,הן ממלכות עשר זה יקומו מתוך שרידי האימפריה הרומית
המערבית ,הקרן הקטנה היא ממלכה ,ולא להיווצר מתוך עשרת ולהרוס שלושה מהם בתהליך .גם שימו לב כי בפסוק זה אלוהים מתייחס
" ,אשר יהיה שימושי להבנה בפרק  11של דניאל ,ואת כל ההפניות שלה אנטיכריסט וגורם איך "הוא" המדינות לפעול
אנטיכריסט"הוא
כלפי מדינות אחרות.

לאחר ה10-
" צריך לומר
מילות מפתח אלה תהיה המשמעות השנייה יותר עדיין מזהים של אנטיכריסט ניתנות .המילים"אחר יקום אחריהם,
לך כי הקרן הקטנה הזאת יקום מתוך עשר ,אבל לא עד אחרי עשרת הראשונים הוקם.

מגוונות מהאחרים
" מוגדרת בתור:
" הוא רמז נוסף בקביעת של הורן הקטן הזה ,או של אנטיכריסט זהות .המילה"מגוון,
המילים"מגוונים מן הראשון,
יש צורות שונות של המקור .אז הקרן הקטנה הזו ,או אומה קטנה זו ,הוא כמו ממלכות אחרות ,עדיין יש משהו שונה בה שעושה אותו
ייחודי מהאחרים.
שוב ,יש פה התייחסות הקרן קטן בדרך כלשהי תגרום להרס של שלוש הממלכות עשר המקורי ,אשר טרם אחר המזהה של
אנטיכריסט כולל יכול להיקבע מתוך רשומות היסטוריות.
ואיזו אומה ממוקם איפשהו באירופה או צפון מערב אפריקה ,אחרי זה נוצרה כאומה ,גרם שלוש הממלכות עשר המקורי
להיהרס? רק עם הידע של היסטוריה יכול לך מידע זה .באחד השיעורים הבאים אני אלך בפירוט ,העדויות ההיסטוריות שנותן זהות צורר
המשיח.

מנהיג דתי
והוא יהיה דבר נהדר במילים (קללות) נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי
פעמים וחוקים  :ו הם יינתן לתוך ידו עד זמן ואת פעמים את חלוקת הזמן .דניאל 7:25

מדבר קללות
הוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד הנעלה ביותר.
זכור :אם תחליף את המילה נהדר עם חילול הקודש ,אתה צריך להבין מה זה הקרן הקטנה או ראש האומה הקטנה הזו אומר
טוב יותר .הדבר מצביע על לי כי ראש האומה הקטנה הזו יש סוג של ייעוד דתי ,כי זה  blasphemesכנגד האל ,אשר מציע ראש האומה
הקטנה הזו מטיף בבשורה שקרית של השטן ,כי הוא מדבר מילים כנגד מכתבי הקודש של אלוהים.

ומתבלה הקדושים
" היא דרך אחרת לומר כי המלחמה שמפיק אנטיכריסט נגד הקדושים של
המילים",אענוד את הקדושים של הנעלה ביותר
אלוהים הצליחה ,כי הקדושים הם הצטמצמו במספר לזמן שניתן אנטיכריסט לעשות מלחמה עם אותם .הביטוי"להתבלות הקדושים של
" מתייחס הרדיפה של הקדושים של אלוהים .אם פספסת את זה מוקדם יותר ,הקדושים הם אלה אשר קבל את ישו בתור
הנעלה ביותר
האל ,החי להצהיר שהוא יהיה המושיע שלהם ,לשמור את המצוות של אלוהים ,אשר אני מספר את עצמי .לכן ,מה המילים האלה אומרות
הוא צורר המשיח רודפת את הקדושים של אלוהים באופן רציף.

רודפת את הקדוש
 Persecutesפירושו :באופן שיטתי שלמדו קבוצה של אנשים כדי יחס אכזרי או לא הוגן .בגלל מוצא אתני או אמונות
"
המילה"
" העינויים של הכנסייה הקתולית ,שטיחי וצריבה על הערימה ,מאלה
דתיות שלהם .זה הכי טוב ניתן להציג"ניסויים של האינקוויזיציה,
שהתנגדו או סירב להגיש הכנסייה שיקרי הדוגמה ומסורות.
אם אתה מחשיב ,את הקרניים עשר או האומות אשר נובעים האחד ,האימפריה הרומית ,ואז הקרן הקטנה בא מתוכן ,ומתחיל

לרדוף הקדושים .ניתן לוודא את דברייך בהיסטוריה ,וזה הכנסייה של רומא שמראה לנו ההיסטוריה שעשה את אלה הזוועות,
הכנסייה של רומא כי הוא צורר המשיח כפי הוא מסומל כמו קרן קטנה.

לכן זה

רודפת ברציפות
 .הנה משהו לחשוב עליו .בפסוקים אלה נאמר לנו כי אנטיכריסט ירדפו את קדושי האל באופן רציף .בידיעה שזה נכון ,ואתה
שוקל עצמך להיות נוצרי ,או הקדוש של אלוהים ,אז למה אתה לא נרדפים? זה יכול להיות אפשרי שאת לא מתאימה ההגדרה שנתן ישוע
של מיהו הקדוש של אלוהים ,אשר הוא :מי לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח?
המצוות של אלוהים הם עשרת הדברות .אתה שומר את כל עשרת הדיברות כפי הן מאויתות הספר של שמות בפרק  ?20עדותו
של ישו היא כפולה ,אלוהים העיד שהוא אלוהים בדמות אדם ,המשיח אשר הוא לימד הייתה להביא לסיום (לממש) הבנתנו מוסריותו של
אלוהים כפי שרשום בעשרת הדיברות .לך לקבל את זה של ישוע ,לחיות את חייך ואז לשנות את המוסר שלך מחיי חטא אחד כמו
אלוהים? אם כך מי אתה אז אתה הקדוש של אלוהים ,אם אתה נופל קצר של כל אחד מה מצריך הגדרה זו ,אז אתה לא הקדוש של
אלוהים.

אנטיכריסט מתעוררת
לכן ,מתישהו לאחר פירוק האימפריה הרומית המערבית ,עולות עשרה ממלכות קטנות יותר .לאחר מכן ,עוד יעלו מבין עשרת,
אוזרת שלושה מהם בתהליך .מבחינה היסטורית אנו יודעים העיר רומא נבזזה ונפל ברברים ,בשנת  476לספירה .לכן ,יש אומה קטנה זו
יש לעלות קצת זמן אחרי זה .הכנסייה של רומא נוסדה על ידי הקיסר קונסטנטינוס  s'300לספירה ,אז יאמרו רבים כי הכנסייה של רומא
אינה יכולה להיות צורר המשיח כי הוא היה קיים לפני הקמת הממלכות עשר . .זה לא על הקמת צורר המשיח עלי אדמות על ידי השטן
מביא על הגשמת נבואות האל נתון ספר דניאל כמו ,אבל הקמת אנטיכריסט כמעצמה הלאומית עם היכולת כדי לרדוף את ורצח.
בשנת  538לספירה נתן הקיסר יוסטיניאנוס את הכנסייה של רומא ריבונות באדמות ידועים כמו הוותיקן .ריבונות זו מהווה
הקמת מדינה עצמאית .זה מה הופכת הכנסייה של רומא אנטיכריסט ,כי מצב זה מתרחש לאחר הקמת הממלכות עשר ,הכנסייה של רומא
ואז מתאים נבואה זו.
כך תוכלו להבין ,אנטיכריסט הוא יד השטן על פני האדמה ,וככזה היה קיים מאז הפעם של אדם וחווה .למרות שזה השפיע
לדרגה זו או אחרת ,מעולם לא היה לו את הכוח כדי לרדוף את .או לרצוח את מי שנתנו  trueונקבע הנכון פולחן האל הבריאה עד דרך
הכנסייה של רומא  538לספירה .זה אירוע האל נכנע נבואתו של ספר דניאל.

נבואה זמן
אז אתה יודע .זה גם נבואה בזמן .המילים" ,זמן ,פעמים ,על החלוקה של זמן ",מציין תקופה של זמן .מה הנבואה בזמן הזה עושה
הוא להודיע לנו על כמות הזמן אומה קטנה זו ,צורר המשיח ,יהיה לי הכוח כדי לעשות מלחמה עם הקדושים.

 3.5משהו
בחלק האחרון של פסוק זה ,התגלה כי השקרים האלה של אנטיכריסט ,את הרדיפה של הקדושים יורשו נמשכים לאורך זמן,
פעמים ,את חלוקת הזמן.
 .אלו לא רק מילים ...הם מתייחסים תקופת זמן מסוימת 3.5 ,משהו ? .איך אדע שזה מייצג ?½ 3
פעם ראשונה,1 = ,
פעמים = ,2
חלוקת זמן = ½.
להוסיף אותם יחד אתה מקבל .½ 3
פסוק זה לא לפרט אם היא  3.5ימים ,שבועות ,חודשים או שנים ,זה רק נותן לנו מספר ,אשר אינו נציג של פרק זמן עדיין
הבהיר .ישנם אחרים הפסוקים של פרק זמן זהה זה בתנ ך ,אך אמר או ניתנו באופן שונה ,תוך כדי כך ,אלוהים נותן לנו הפניות אחרות
כדי לסייע בהבנת סימבוליזם זה הזמן ומשך שלה.

ארבעים ושתיים שנה
אחד כזה נמצא במקורות הבאים:
שם ניתנה לו על הפה מדבר דברים נהדרים ,קללות; וכוח ניתנה לו להמשיך ארבעים ושתיים שנה .ההתגלות 13:5

זוכר :הראיתי איך אלוהים מלמדת אותנו על ידי מתן מידע ואז האחרון על נותן לנו פרטים נוספים ,בונה על אשר הוא כבר
נתן . .זה מה שהוא עושה בפסוק זה ,ההתגלות  .13:5פסוק זה מתייחס אנטיכריסט עם מילים כל כך קרוב שנעשה בהן שימוש על ידי
דניאל ,שלא ניתן שלא לראות את זה .אבל במקום לומר זמן ,פעמים חלוקת זמן ,כפי שעשה מספר דניאל ,אלוהים משתמש מילים בעלות
משמעות 42 ,חודש.

 1260ימים
ארבעים ושתיים חודשים הוא  42חודשים ,אשר מתורגם ל 3 -וחצי שנים .אם אתה לוקח  42ומחלקים אותו עד  12חודשים
בשנה ,אתה מקבל  3.5שנים .אם אתה ואז להכפיל פי  3.5מספר הימים בשנה כפי שמר על ידי אלה של הזמן של השליח יוחנן ,או 360
יום ,אתה מקבל 1260 ,ימים.
שמור את המספר הזה 1260 ,ימים בראש לשימוש עתידי .זה חשוב בגילוי אחר המזהה של אנטיכריסט אני משוכנע כי בכל פעם
פרק הזמן זה מוזכר ,זה מתייחס באותו זמן בהיסטוריה ,באותו תאריך ההתחלה כדי באותו תאריך הסיום ,במילים אחרות הם מנהלים
במקביל אחד לשני.

עם הגדרה זו נכונה מה האמצעים  ,3.5השאלה יכולה להשאל ,כאשר תקופה זו מתחילה ,מתוך כך אנו יכולים לקבוע מתי זה
ייגמר? אלוהים יחשוף זה גם כן ,המשך לקרוא כדי לגלות.

השקר הראשון של השטן
יש משהו על זה שאני רוצה שתבין .כאשר השטן במסווה של נחש אמר זה שקר ראשון לחווה ,בראשית  ,3:4אבל שקר
פשוטות ,היו השלכות עמוקה לאלוהים .בעיקרו של דבר ,השטן והכתמת את שמו הטוב והמוניטין של אלוהים .השטן אמר כי אלוהים
שקרן ,טוב .אם מישהו קרא לך שקרן ,לא היית ,אז מה היית עושה? איך שכנעת אחרים ,שהיה זה המאשים שלא היה השקרן אותך? זה
ניסיון זה על ידי אלוהים כדי לטהר את שמו של כל החשדות ,למה הוא לא פשוט הסירו השטן מהקיום השני שהוא גילה הבגידה של
לוציפר.

 .לא אדם
הקטן הזה חרמן ,או כפי עכשיו יודעים ,אומה קטנה זו ,הוא צורר המשיח זה נאמר לך על מאז שהיית ילד .ההבדל היחיד הוא כי
הסיפור שאתה יודע שונתה מן האמת ,ללא ספק על-ידי צורר המשיח עצמו.
כפי שניתן לראות מה שלמדנו עד כה ,כי אנטיכריסט הוא לא אדם אחד מתעוררת ,לוקח קצת זמן .רק כוח לפני ביאתו השנייה
של ישו ,אבל זה אנטיכריסט הוא אומה קטנה ,של מי השורה הארוכה של מנהיגים ,על פני כמה מאות שנים ,ידבר קללות נגד אלוהים,
שעות שלו ,את חוקיו.
אתה צריך לדעת כי לדבר קללות אינה אומרת לא רק לדבר אלא גם לעשות מעשים חילול הקודש ,כגון לשכתב את חוקי האל.
כגון שינוי היום הקדושה של השבת ,אשר אלוהים מזהה ספק ב -הדיבר הרביעי כמו להיות היום השביעי.
אנטיכריסט שקר השתנה ביום השבת ביום השביעי של השבוע ביום הראשון של השבוע ,שבה אין שום דבר בכתובים לגבות
את ההעברה ,שזהו השקר של השטן ,בבשורה שקרית של השטן ,אשר הוא ישיר בניגוד לחוקים של אלוהים.

זוכר אמיתה

אלוהים :אם אלוהים לא פצה פה ,זה שקר .אם יש דבר בדפי הספרים של התנ ך שנותן תמיכה אלוהים או

אלוהים נותן פקודה או הוראה כי ביום הראשון בשבוע הוא יום הקדוש הלורדים המנוחה ,אז זה בטח שקר.

השטן הוא נציג על כדור הארץ
זכור :אנטיכריסט הוא הנציג של השטן עלי אדמות .מה אנטיכריסט עושה הוא עם תמיכה מלאה של השטן .לכן ,אפשר לומר
כי קללות שנאמרו על ידי מנהיגי האומה הקטנה הזו הם למעשה את המילים של השטן( ,בבשורה שקרית של השטן) .לכן ,מנהיגים אלה
הם תחת השפעת השטן או באופן כה הדוק מיושרים עם אותו סוג של האישיות ,גם .לשטן יש שאין אין הבדל בין השניים.

זוכר

גם . :השטן הוא לא אדם יחיד" ,השטן"; השטן הוא מישהו או כל קבוצה המחזיקים את עצמם כנגד האלוהים .לוציפר

היה הראשון "השטן ",האויב שנפל ,אבל כל השאר כולל אלה מלאכים שנפלו מן השמים עם לוציפר ,הם גם "השטן ".אם אתה ,לאחר
שמיעת דבר האלוהים לבין האמת שם ,עדיין מחזיק לשקרים של השטן ,אז גם אתה השטן.
לדוגמה :הראיתי כי היום השביעי הוא יום נכון יום המנוחה של לורדים; לכן ,אם תמשיך על הענותך של יום ראשון כמו
השבת האמיתי ,ואז רואים את זה תדחה אלוהים של ,בעד השקרים של השטן ,מה שהופך אותך צאצא של השטן.

הכל יתגלה
אחרית הימים ,מה שאנחנו עושים כעת גם לתוך ,כי אשר הוחבא ע י השטן יהיה גלוי הוא לאחר מכן ,עבור אלה בחיים באותם
ימים כדי לבחור בין השקרים של השטן היה נחשב את האמת במשך מאות שנים ,או לאשר את דבר האלוהים כאמת .זה ניתנת תמיכה
בפסוק הבא.
אין שום דבר לא מכוסה ,כי לא תיחשף; גם הסתרת ,אשר לא יכירו .לוק 12:2

אין שום דבר מכוסה ,מתייחס להבנה של האיש של התנ ך .מכיוון שניתן הרבה של התנ ך ב ,symbolisms -זה מבלבל מאוד,
עד  symbolismsמובנים .בגלל הקושי בהבנה ,השטן היה מסוגל לומר את השקרים שלו עם מעט או ללא התנגדות .זה חוסר התנגדות זה
שכנעה האנשים כי השקר הוא האמת במשך מאות שנים .אבל מה הפסוק הנ ל .הוא מספר לי כי בבוא הזמן" ,אחרית הימים" ,כאשר
אלה  symbolismsתינתן משמעות ,חשיפת האמת האלוהית וחשיפת השקרים של השטן .מה יש כבר .מראה לך הדפים של שיעורים
אלה ,הוא קיום הנבואה לעיל מתוך הספר של לוק.
זה לא תיחשף ,היא ההבטחה של ישוע כי מלא הבנה של כל התנ ך וכל מה זה אומר להיות מניפסט ,בשלב כלשהו ,אני מציע
במהלך הימים האחרונים ,עוד יותר מעידות על כך שכל מה שיש נכתב ו שמונח זה דף אינטרנט ,ניתנה לי ע י אלוהים מילויו נבואה זו.

לשנות את הזמנים ואת חוקי האל
לחשוב פעמים שינוי וחוקים  ,מתייחס פעמים והחוקים של אלוהים .אני חושב שאתה יודע כי חוקי האל הם עשרת הדברות,
חקוק בסלע על ידי אצבע אלוהים עצמו ,כדי לסמל כי הם לנצח .הנה משהו שכדאי לשקול .אם השטן מנסה לשנות את חוקי האלים ,אשר
אנחנו יודעים שזה עשרת הדיברות ,ואז? לא זה חכם לשמור על עשרת הדברות ,אם אתה רוצה פולחן האל האמיתי אם השטן מנסה
לשנות אותם ,אז לא להשאיר את עשרת הדברות ,זה לא מציב לך בצד של השטן במקום בצד של אלוהים?

פעמים של אלוהים
אולי אינך לגמרי מבינה מהי האסמכתא פעמים של אלוהים  ,ולכן אני אתן הסבר.

בתהליך היצירה ,אלוהים הקים לראשונה שבעה ימים בשבוע .ביום הראשון אלוהים החלה הבריאה על ידי הצית ניצוץ הבריאה,
אז החלו לתמרן את מה שיצר .היום האחרון של השבוע ,או ביום השביעי ,אלוהים נחה מהעבודה שלו .זה אלוהים הקים שבעה ימים
בשבוע.
בתוך שבעת ימי הבריאה ,בראשית  1:1דרך בראשית  ,2:5אלוהים ברא משהו אחר לא רשום בתור יצירה ,אך נוצר יותר.
אלוהים ברא את הזמן ,או לפחות האל בדרך השעה שחלים.

שימו

לב :בסוף כל יום של העבודה שלו לבריאת העולם ,אלוהים נותן שם היום ,כמו גם כל מה שהוא יצר .לדוגמה ,בסופו

של יום השישי ,אלוהים אומר",ואני בערב ,בבוקר היו יום השישי" .פירוש הדבר הוא כי יום האל מתחילה בשקיעת השמש ,המהווה דרך
אחרת לומר ערב טוב ,ממשיך לעבור את הלילה לתוך הבוקר ,לאחר מכן דרך הזמן יום לחזור בערב ומסתיים שוב בשעת השקיעה .כפי
שאתה ללא ספק מודעים ,אנו לא שומרים זמן בצורה הזאת .יום חדש בשבילנו מתחילה  12:00או חצות .זה נגרם על ידי השטן לשנות
את השעות של אלוהים.
אני חושב שתסכים כי השטן חוותה את ידו בענייניהם של האדם ואת המדינות שלהם ,מאז תחילת .לכן זה הגיוני שיש לו איזה
תפקיד המשפיעים על שליטי רומא . .אני לא בטוח מתי ,אבל בהחלט בזמן של הקמת האימפריה הרומית ,היום הגיע שברצונך למדוד
בבוקר בבוקר ,או הבא השמש עד השמש במילים אחרות ,כאשר השמש זורחת ,הוא יום חדש ,עד שזה עולה שוב למחרת.
אם שמת לב בתוך שבעת ימי הבריאה ,האל מודד זה בערב ,בבוקר במסגרת של יום חדש .פירוש הדבר הוא כי אלוהים הוא
ה מציין ,בערב כל הלילה ,כולל בבוקר ,הוא יום חדש .בבית שמש למטה ,מסתיים באותו היום ,ובכל זאת עוד יום חדש מתחיל .זה השטן
דרך השפעתו על הסרגלים של האדם שאנו כבר לא חיים על ידי האל זמן נתון של היום.

מצאת השבת עד השקיעה
בקיצור ,יום חדש מתחיל בשעות בין הערביים או בבית שמש ירד ,ומסתיים חשכה או שמש ירד לאחר  24שעות .ניתן להדגים
זאת בצורה הטובה ביותר בדרך שהדיבר הרביעי אומר לנו לשמור השבת .האל נתן זמן מתי השבת היא להיות נצפתה היא בשעות בין
הערביים ביום שישי עד חשכה בשבת .יום חדש יום שבת מתחיל בשעות בין הערביים ביום שישי בשעת השקיעה .מה אנחנו קוראים
ביום שישי עקב השפעת השטן ,אבל למעשה הוא מוצאי שבת על פי דרכו של אלוהים מתנועעת .יום חדש יום שבת מתחילה השמש ,כך
לילה התקופה ,צריך להיקרא ,שבת בערב .אני יודע .זה קצת מבלבל ,אבל זה בגלל ,השטן היה כל כך מוצלח על הניסיון שלו כדי לגזול
את הזמנים מאוד של אלוהים ,כי דרכו של השטן אומר זמן הוא כל כך המושרשת חלק מהטבע שלנו לעשות הזמן של אלוהים להיות
מוזר.

מפר את הדיבר הרביעי
אתה צריך להיות מודעים ,השטן היה מוצלח בכל שכתוב חוקי האל גם כן .הברור ביותר הוא יום השבת .אם אתה לשמור השבת
ביום ראשון .אתה תוך הפרת הדיבר הרביעי של אלוהים ,אקסודוס  20:8עד .11

דין האל
אבל פסק הדין נשב ,והם יקחו משם ושליטתו ,כדי לצרוך את זה וכדי להרוס עד הסוף .דניאל 7:26

מענין ,פסק-הדין נשב .מה זה אומר למרות המאמצים של השטן ,הוא ייכשל ,והוא פסק דין של אלוהים התגברה עליו ,אשר הוא
עשה בגן העדן ,יעמוד .אם אתה זוכר,

הנבואה הראשונה של אלוהים
אלוהים עצמו גרם הנבואה הראשונה כפי שעולה הפסוקים הבאים.
ואמר יהוה אלהים אל הנחש",כי עשית זאת ,אתה אמנות מקולל מעל כל בני הבקר ,ומעל כל החיה של השדה; על הבטן שלך ואזי
אתה ללכת ,ואתה אבק ואתם תאכלו כל ימי חייך .ואני אשים הסכסוך בין אותך ואת האישה ,ובין זרעך את הזרע שלה; זה בסדר חבורה
ראשך ,אתה .ואתם חבורה עקביו ".בראשית 3:14-15

המשיח מביס את השטן
הנבואה הראשונה אי-פעם אמר ,לא רק נאמר על ידי אלוהים ,אבל היא הנבואה הראשונה ההתגלות של ישו ,שזה יהיה המשיח
" לדעתי הוא נבואה כי הגיע כבר לעבור .אנחנו חושבים
אשר מוחץ של נחשים ,או מביס את השטן .הביטוי",ומה אתה ואתם חבורה עקביו
על היהודים בתור אלה שגרמו ישוע להיצלב ,אבל זה היה השפעת השטן על היהודים שגרם לזה .לכן היה בסופו של דבר השטן הוא
למעשה צלבו את ישו ,ב כל כך עושה הגשים את הנבואה לעיל.
המילים ,והם יקחו משם ושליטתו ,לצרוך וכדי להרוס את זה עד הסוף ,יכול להתפרש בתור דומיניון אלוהים לוקח משם של
" .זה
השטן ,אבל בהקשר זה ,אני משוכנע כי השופטים היו למעשה מלאכים השמיים ,זה אני יכול להסיק בגלל השימוש של המילה",הם
בגללם ,אלוהים היה צריך לנקות את שמו מן השקרים המופנית כלפי אותו על ידי השטן לאדם וחווה ,וזה לאחר שזה יבוצע לשביעות
רצונם של המלאכים האלה ,אז אלוהים הוא חינם להיפטר של השטן ,אך בהתאם לשיקול דעת של המלאכים.

אם אלוהים היה מדבר זה
יכול להיות שאני טועה בעניין הזה ,ולא שאחרים סיפרו לי בתור שכזה ,אבל זה מה מחקר זה כל העניין .אני מנסה לגרום לך
לחשוב על האמונות הנוכחיות שלך ועם פירוש זה של התנ ך ,להכריח אותך לחשוב מחדש על מה שאתה מאמין והחזק אותו אל האור של
התנ ך ,ולראות אם האמונות שלכם עדיין נכונה .אתה צריך להחליט ,אתה מקבל כי המילים בתנ ך אינם רק השראה של אלוהים ,אבל
אלוהים גרם להם להיכתב .אם כן ,אז איך נוצרי יכול לקבל משהו אינה נתמכת על ידי בתנ ך על זה הקובע התנ ך? אם אלוהים היה מדבר
זה תוכלו למצוא זה בתנ ך ,אם אלוהים לא דיבר זה ,זה לא יכול להיות נתמך על ידי המילים בתנ ך ואז זה שקר.

שגבה הקדושים
הממלכה דומיניון ואת גדולתה של הממלכה תחת השמיים כל ,יינתן לעם של הקדושים ביותר ,אשר ממלכת ממלכה נצח ,ויש כל
הדומיניונים יהיה לשרת ולציית לו .דניאל 7:27

לקחת

הערה :הממלכה תחת השמים הוא יינתן הקדושים של הנעלה ביותר ,לא מלכות השמים עצמה .פסוק זה ממשיך

ואומר מלכות האלוהים הזה ,מלכות השמים הוא נצח ,ואת כל הדומיניונים ,או רשות שהוא נותן לאחרים ,לשרת ומצייתים לו .במילים
אחרות ,הקדושים תינתן רשות על-פני האדמה ,אך הם עדיין יהיה כפוף לאלוהים .זה נתמך בהפסוקים הבאים.

ישוע כפוף לאלוהים
עבור בתור האבא הגולמיות החיים בעצמו; אז הוא שנתת לבן יש חיים בעצמו; ו שנתת לו סמכות לביצוע פסק-הדין גם ,כי הוא הבן
של .האיש ג'ון 5:26-27

מה זה אומר לי ,כי אפילו ישו כשליט של כדור הארץ במשך כאלף שנים ,למרות זאת כפוף לאלוהים האב בגן עדן.

דניאל מוטרדת
עד כה הוא סופו של העניין . .דניאל  cogitationsשלי הרבה שהציקו לי ,ושינו את חסותי בי :אבל אני שמרתי את העניין בלב
שלי .דניאל 7:28

בפסוק לעיל דניאל אומר לנו שהוא עכשיו מבין אשר אלוהים מופיע אותו ,אבל הידע הזה שמפריע לו בדיוק .הלוואי לגלות שזה
נכון בשבילי גם כן .אלוהים נתן לי את הכוח של הבנה .זה בגלל זה להבין מהי האמת ומהי שקר ,כי יש :התחלתי המשימה המפרכת של
כתיבת שיעורים אלה פרקים של דף האינטרנט .למרות זאת ,אני הרוסה ברוחי באמצעות הידע כי כל כך הרבה על כל הסובב אותנו ,אני
עכשיו רואה את יד השטן לערב זה עצוב ,מדכא כאשר אני מנסה להראות לאחרים שאני אוהב ביותר בחיים ,האמיתות האלה ,הם דוחים
בגלוי מה שאני מטיף ,עד כי אני מודאגת כי הם אולי לא להמיר לפולחן האל האמיתי ,לכן ללכת לאיבוד מוות נצחי .האור היחידה במקום
בכל שזה הוא הידע דף אינטרנט זה נתפסת על ידי אלפי אנשים בעולם מעל ,של כל המדינות והשפות .אף-על-פי כאלה אני הכי אוהבת
לדחות את הכתבים האלה ,זה טוב לדעת כי רבים אחרים בעולם לפחות לוקחים עניין לקרוא אותם.

