שיעור 17
נבואות קו
 .הזדמנות אחרונה 70 ,שנה לישראל
דניאל מבקש מחילה על חטאי העם של ישראל ,ואת בקשתו כי אלוהים נותן עמו עוד הזדמנות אחת ,כמו גם בטובך להזכיר
אלוהים את הבטחתו להביא את האנשים חזרה לירושלים לאחר שבעים שנה כפי שהובטח בירמיה הספר של אלוהים הוא מספר הפסוקים
הראשונים של פרק  9אני מוצא תפילה של דניאל לאלוהים נע ,חשובה הסיבה מדוע בני ישראל איבד שלהם ברית עם אלוהים ,ומדוע
הרשה ,מלהיות נהרסו גם הראשון וגם השני המקדשים . .זה מסיבה זו שלכלול דניאלס תפילה בשיעורים האלה...

ספר ירמיהו
בשנה הראשונה של דריווש בנו של אחשוורוש ,מזרע בני מדי ,אשר נעשתה מלך על ממלכת הבבלים; בשנה הראשונה לשלטונו
אני דניאל מובן על ידי ספרים מספר השנים ,ולראיה בזאת המילה של אלוהים בא אל ירמיהו הנביא כי הוא ישיג שבעים שנה ב
 desolationsשל ירושלים .דניאל 9:1-2

אין ספק ,דניאל הייתה גישה בכתביו של ירמיהו ,ולמדתי אזהרות של אלוהים שלפני חורבן בית המקדש ועל העיר ירושלים,
שאלוהים לשפוך את הכעס שלו  70שנה נגד בני יעקב.

דניאל הבין האימפריה הבבלית
ואת זה כל האדמה תהא על החורבן של תדהמה; המדינות האלו אשרת מלך בבל שבעים שנה .ג'רמיה 25:11

" מתייחס לא רק העם היהודי ,אלא גם את כל האומות היו באזור זה כולל למצרים.
המילים",וגם למדינות אלה,

 70שנה ,לא ימים
אתה צריך להבין את זה רק בנבואה"סוף הזמן" כאשר מוזכר יום ,או ביטוי המתאר תקופה נמדד בימים ,היישום יום אחד
במשך שנה אחת לא יתרחש .בפסוק זה ,שהוא רמז על נבואות ירמיהו ,אלוהים מנצל את המילים שבעים שנה; זה נבואה בנוגע
בתקופה האומה הישראלית ,וידעתם האל זעם ,לא "סוף הזמן הנבואה ".לכן מילולי שבעים שנה ,לא נבואי .יש גם לציין כי  70שנה

שהנבואה לפני למשמעות שנה יום אחד כפי שנוצר בשנת בספר יחזקאל ,אשר בהמשך נותן תמיכה לעובדה כי זה לא כפוף בחישוב שנה
יום אחד.

דניאל מתפלל לאלוהים
 .ושחררתי את הפנים שלי את האל לורד ,לחפש על ידי תפילה ,תפילה ,עם צום ,ו ,ואפר :התפלל על ה' אלוהים ,והוא הפך הווידוי
שלי ,ואמרתי",אלוהים ,האל גדול ונורא ,לשמור את האמנה ורחמים אליהם שאוהבים אותו ,וכדי אותם זה לשמור מצוותיו;" דניאל 9:3-4

רחמים אליהם שאוהבים אותו
אפילו דניאל ידע כי הפולחן הנכון של אלוהים דורש לשמור על עשרת הדיברות ,חבל לי שלא אלה שקוראים לעצמם כריסטיאן
היום נוטים להאמין השקר של השטן ,כי עשרת הדברות מתקיימים עד לנקודה של והוציאם מיושן על ידי המשיח כאשר הוא היה תלוי
על הצלב ,שהיא כמובן שקר .אני אישית שוקל את זה לשקר הגדול ביותר של השטן ,כי אין שום דבר בכתובים שנותן תמיכה אליו ,אך
כל העולם מקבל את השקר הזה כמו אלוהים של .כל כך מוצלח השטן כבר מרמים איש

אותם לשמור מצוותיו
פסוק זה הוא ואז עוד דוגמה איפה אלוהים אומר לנו לאהוב אותו ,ואז נותן לנו הגדרה של כיצד באה לידי ביטוי את האהבה הזו,
אשר היא לשמור מצוותיו .

ישראל חטא
אנחנו חטאו ולא ביצעו העוול ,עשו וברשעות ואת מורד ,אפילו על ידי היוצאים מן המצוות שלך ומן משפטיך :דניאל 9:5

אנחנו חטאנו ,ולא ביצעו העוול ,דניאל הוא להודות החטאים של ישראל ,שלו לקחת על עצמו התפילה לאלוהים ,מבקש כי
אלוהים יסלח לעמו.

על ידי  Departingאת המצוות ,משפטיך
" מוגדר גם :כלל ,הוראה ,או עקרון זה מנחה הפעולות
המילה "איפוק" מוגדרת בתור :תורתו ,הוראות ,או חוקים .המילה"המצוות
של מישהו ,במיוחד אחד זה מנחה התנהגות מוסרית ,אשר כמובן היא דרך אחרת לומר" ,עשרת הדיברות של אלוהים".
המילה "פסק דין" מוגדרת בתור :פסקי דין ,פסק דין ,צווים.
מה דניאל אומר ,היא כי הוא מבין למה אלוהים מעניש את האומה של ישראל ,זה בגלל האנשים הפסיקו שמירה על חוקי האלים,
עשרת הדברות .שלא הקורא תחשבי על זה נכון כי אם אלוהים להעניש את אנשיו שבחרת ,בניו של יעקב ,לכישלון לשמור מצוותיו,
אשר הוא יעניש גם לגויים שקוראים לעצמם נוצרית אבל להיכשל לשמור מעשרת הדיברות זהה? נוצרי חושב את עצמו מעל המצוות של
אלוהים היא לא פחות מאשר אידיוטיות ,שיצרו שקריו של השטן.

המערכת תתעלם הנביאים של אלוהים
גם לנו יש  hearkenedבפני המשרתים את הנביאים ,אשר דברתי בשימך שלנו מלכים ,נסיכים שלנו של אבותינו ,וכדי לכל תושבי
הארץ .דניאל 9:6

אלוהים ,הצדקה החותרות לקריאתי ,אבל אלינו בלבול של פרצופים ,כמו ביום הזה; בין בני יהודה ,לתושבי ירושלים ,בפני כל
ישראל ,בסמוך ל כי הם רחוקים ,דרך כל המדינות לאן אתה  hastמונע אותם ,בגלל שלהם הסגת גבול כי הם יש הסיגה גבול נגדך .דניאל
9:7

שוב ,דניאל מראה הכרה כי אנשים הסיגה גבול או נכשל כדי לשמור על האל חוקים ,עשרת הדיברות ,שזה משום כך שאלוהים
מעניש אותם.

החטאים של אומה
אלוהים ,לנו החותרות בלבול של הפנים שלנו מלכים ,נסיכים שלנו ,האבות שלנו ,כי חטאנו נגדך .אלוהינו שייכים לחסדיו של
מחילה ,אבל לנו יש מרדו נגדו; גם אנחנו לציית קולו של אלוהינו ,ללכת ברגל את חוקיו ,אשר הציב בפנינו על ידי למשרתיו הנביאים.
דניאל 9:8-10

תפסת את זה? דניאל אומר לנו שזה בגלל חטאי העם היהודי אלוהים גרם את האומה הישראלית להיהרס .את יודעת מה מהווה
חטא?
משה נחשב נביא האלוהים ,וזה על ידו כי אלוהים קבע לפני בני ישראל את חוקיו ,על ידי הנביאים אלוהים נתן אזהרה כי אם הם
לא חזרו כדי ציות לחוקי האלים ,הם יפסידו שלהם ברית עם אלוהים.
אם היו לך ספקות לפני לגבי מה מהווה חטא ,פסוק זה צריכים לעשות זה ברור .כאשר אתה מורד או בציות האלוהים ,אז הם
בחטא .אם תמשיך ביום הראשון השבת ,ולא יום השביעי השבת ,כמו אלוהים קסמים החוצה את המצווה הרביעית ,אז אתה מרד ,ציות
האלוהים ,יש בהם חטא.

כל ישראל שפרעו
 .כן ,כל ישראל יש שפרעו מלכותך החוק ,אפילו על ידי היוצאת ,כי הם אולי לא לציית קולך; לכן הקללה הוא שפך עלינו ,את
השבועה שנכתב ב תורת משה משרתו של אלוהים ,כי חטאנו כנגדו .דניאל 9:11

עדה נגד ישראל
השבועה הזו אשר מתייחס דניאל הוא מחוקי משה ,יש לעשות עם אזהרה המציינת כי משה ואלוהים נתן לעם ישראל כפי שהיו
עומד לחצות נהר הירדן ,הזן את הארץ המובטחת .אתה יכול לקרוא אזהרה זו ב:

מתי אתה מות יולדת ילדים .ו .של הילדים ואני יה עוד נשארו זמן בארץ ,יהיה להשחית את עצמכם ,לעשות פסל וכל תמונה או
דמותה של דבר ואני אעשה הרע בעיני אלוהים האל ,כדי להתגרות בו את הכעס :דברים 4:25

אני קורא שמים וארץ לחזות נגדך ביום הזה .יה ימותו בקרוב לחלוטין מן האדמה  whereuntoיה לעבור על ירדן להחזיק בה; לא
להאריך ימים שלך .על זה ,אבל בסדר לחלוטין להיהרס .דברים 4:26

אם אתה רוצה להמשיך לקרוא אזהרה זו ,זה יעזור לך להבין .למה אלוהים מספק את הנבואות האלו של דניאל ,כמו גם ירמיהו
ויחזקאל .אלוהים חזה כי בני ישראל להסס באמונה שלהם ואת ונאמנים של אלוהים חוקים מאות שנים קודם לכן ,עוד לפני שהם במקור
נכנסו הארץ המובטחת והקימו לעם ישראל.

נבואה מילא
והוא הציע אישר את דבריו ,אשר דברתי הוא נגדנו ונגד השופטים שלנו זה לשפוט אותנו ,על ידי הבאת עלינו רוע גדול :עבור תחת
השמים כל טענה לא נעשה כפי שנעשה על ירושלים .דניאל 9:12

דניאל הוא המאשר בפסוק זה כי הוא מבין כי האזהרות של אלוהים ומשה נוסדו טוב עבור בני ישראל מעשה ליפול מן חסדו של
אלוהים ,לשבור את מצוותיו ,איבדו את אמונתם ואת ובכך הביא עונש מהאל עליהם כמו אלוהים שניבאה שהוא יעשה.

אבינו שבשמים
כפי שכתוב את תורת משה ,כל הרוע הזה הגיע אלינו :ובכל זאת עשה לנו לא את תפילתנו לפני יהוה ,כי אנחנו עשויים מפנים
עבירותינו ,ואני מבין האמת שלך .דניאל 9:13

כמו לעשות את האבות שלנו של בשר נזיפה ולתת עונש כאשר אנחנו ממושמע ,לאחר ,כך גם עושה לאבינו שבשמים נזיפה
ולהעניש כאשר אנחנו ממושמע ,לאחר המילה שלו ומשפט שלו .המין האנושי הוא ילדים של אלוהים ,בדיוק כפי שאתה כהורה להעניש
את הילד כאשר הוא או היא שובר את הכללים שלך ,אז גם אלוהים העניש את ילדיו על שבירת הכללים שלו.

שאלוהים הוא צדיק
לכן הגולמיות האל צפה על הרוע ,והביא אותו עלינו :למען האל אלוהים שלנו הוא צדיק כל יצירותיו כשפים אשר הוא :כי אנחנו
ציית לא קולו .דניאל 9:14

בפסוק זה ,דניאל הוא מסכים עם אלוהים כי יחסו של ירושלים לעם ישראל ,לא היה פשוט ,לא הוגן ,יכול היה להיות למניעה,
אם העם היה פשוט החזיק את אמונתם ,המשיך לשמור על מצוות האלוהים .דניאל מראה כי הוא מקבל כי אלוהים הוא אלוהים ,האיש
הזה חייב לתת ציות לו.

שימו

לב :הזמן של דניאל ,בני העם היהודי הם על סף איבוד שלהם ברית עם אלוהים ? .למה ,בגלל שהם הפסיקו שמירה על

חוקי האלוהים ,אשר הם עשרת הדברות .אם אלוהים היה לוקח את בריתו רחוק מנבחריו שלו ,על אי שמירת מצוותיו ,אז למה אתה

חושב שאלוהים יראה טובה על אלה שקוראים לעצמם נוצרי ,כאשר הם לא שומרים על מצוותיו ,כל עשרה מהם? אתה חושב שאתה
איכשהו חשוב יותר לאלוהים אז אנשיו שבחרת? כדי לעבוד את אלוהים ,אתה חייב לעשות זאת כפקודות הוא( ,על-ידי שלו הנאה לא
שלך) ,או שאתה לא אוהב אותו בכלל.
לא מסתיר את עשרת הדיברות ,מציב אותך כנגד רצון האלים ,לכן כל פולחן ,אינו כולל לשמור על מצוותיו ,הוא לא פולחן
אלוהי היקום ,אבל על פולחן השקר ,מי שיקר ,רימה אותי לחשוב כי עשרת הדיברות אינם עוד חלק הכרחי של פולחן אלוהי האמת.

טיעון לרחמים
ועכשיו ,אלוהינו hast ,הביא אנשיך לצאת מארץ מצרים ביד האדיר ולאחר  hastיצא לך מוניטין ,כמו ביום הזה; חטאנו ,עשינו
ברשעות .אלוהים ,על פי כל הצדקה שלך ,אני מפצירה ,תן דע כעס וזעם שלך להיות .הפנה גב את העיר ירושלים ,את הר קדשי :כי עבור
חטאינו ,ועבור עוולות של אבותינו ,ירושלים ואת אנשיך הם הופכים ביקורת לכל הנמצאים בקשר אלינו .עכשיו לכן O ,אלוהינו ,לשמוע את
התפילה של משרתך שלך ולאחר תחנוניו ,ולגרום את .הפנים שלך להאיר את המקדש הוא שומם ,למען האל .הו אלוהים ,שיפוע דע אוזן
ולשמוע; פתח את עיניך ,ולהיות להחזיק את  desolationsשלנו ,לבין העיר אשר נקרא על ידי שמך :כי אנו לא מציגים שלנו תחינות לפנייך
של הצדק שלנו ,אלא את לחסדיו נהדר .דניאל 9:15-18

דניאל מראה לנו כי ידוע לו כי בני ישראל לא ראויים טובות של אלוהים בגלל צדקתם ,כי אין להם שום; עם זאת הוא הוא
מפציר אלוהים כי הוא צריך להרחיב לרחמיו ,כי אלוהים הוא רחום ,אף את החוטאים בתשובה מחטאיהם.

קרא בשמי
 .אלוהים ,שמע; אלוהים ,סלח; אלוהים ,ועלתה ולעשות; דחה ,למען נאמן לעצמך ,הו אלוהים :עבור העיר שלך ואת אנשיך
נקראים בשמי .דניאל9:19-

אני לא יודע מה איתך ,אבל אני רואה דניאל ,על ברכיו ,תמרורים חטאי אבותיו ,ואני מפציר מאלוהים שיסלח להם ,לא בגלל
הרווח שלהם ,אלא למען האל.

העיר שלך ואת אנשיך
אז מה שמו של אלוהים אם העם והעיר נקראים בשם האלוהים? העיר נקראת ירושלים ואת האנשים נקראים ,יהודים ,או על
בני ישראל ,ולכן איך שמות אלה לתרגם את שמו של אלוהים ,אשר ישוע אומר לנו הוא יהוה?

מהו שמו של אלוהים?
כדי להבין זאת ,אתה צריך להבין מהו שם האלוהים ,כפי שהראתי לך בשיעורים קודמות ,בשם אלוהים מתייחס אל אישיות,
כבוד ,האופי המוסרי של אלוהים ,אל כל שם ספציפי .עשרת הדיברות של אלוהים נותן לנו הבנה של מי .אלוהים הוא ,אישיותו והאופי
המוסרי שלו .העיר נקראת על ידי עשרת הדברות ,כי בתוך המקדש היה טבלאות של האבן עשרת הדיברות נכתבו על .העם נקראים על

ידי עשרת הדברות ,כי זה היה על ידי האמונה כפי גילה על-ידי אברהם ולאחר התגברות על חטאינו כפי בהדרכת יעקב ,כי הם היו להוציא
עבדות והפך לגוי גדול.

גבריאל חוזר אל דניאל
ואני נשוחח היה מדבר ,ולא להתפלל ,מתוודה החטא שלי ואת חטאי עמי ישראל ,והצגת ואוזניך לפני יהוה אלוהים על ההר הקדוש
של אלוהים;  .כן ,נשוחח הייתי מדבר בתפילה ,אפילו לגבר גבריאל ,שאותו ראיתי בחיזיון בהתחלה ,נגרמות לטוס במהירות ,נגע בי ביחס
לזמן ובלציה הערב .דניאל 9:20-21

ובלציה הוא תפילה לאלוהים ,הוסיף לפעמים עם מנחה של לחם ויין .גבריאל היה המלאך בחיזיון הקודם ,אם אתה זוכר .דניאל
מתייחס אותו כגבר ,מרמז שיש לו את המראה של אדם ,ואת מראה זהה כמו בעבר ,כך דניאל זיהה אותו בתור האיש בלי בעיה.

לתת הבנה
הוא הודיע לי ,ולא דיברו איתי ,ואמר .O",דניאל ,אני עכשיו צא מהמחבוא .לתת לך מיומנות והבנה ".דניאל 9:22

 .מעולם לא הבנתי את החשיבות של להיות נתון הבנה ,עד אלוהים אז התברכת לי היכולת להבין שהיה בלבול לפני .ההבנה שלי
של התנ ך הכתובים אינה עקב כל היכולות של עצמי ,אבל הם מתנה שנתן לי אלוהים ,בדיוק כפי שהוא עומד לתת דניאל את אותה מתנה.
בתחילת את תחינות המצווה נבראו ,אני באתי כדי שהשמן; הנך מאוד אהוב :ולכן מבינים את העניין ,ולשקול את החזון .דניאל 9:23

" מתייחס כאשר דניאל החל לתת את התפילה לעיל לאלוהים .ועכשיו גבריאל ,בפקודת אלוהים ,רוצה דניאל יש
הביטוי"בהתחלה,
הבנה טובה יותר של החזון הראשון ,ואת אלה יעברו .אם אתה זוכר ,דניאל היה חולה במשך זמן לאחר שעבר החזון ,ודומה לא להבין את
המשמעות של החיזיון הראשון הזה ,אז אני מניחה שאלוהים רצה לוודא שהוא באמת מבין מה שראה.

הבנת את נבואות סוף
יש תפיסה מוטעית ענק על הנבואות זמן הסיום ,הכל סובב סביב העובדה כי אלה אשר מולכים שולל על ידי השטן שקרים ,אינם
מאפשרים ליום אחד עבור שנה אחת היבט של נבואות אלה .מסיבה זו ,הוא בדרך כלל האמין כי הנבואות האלו עוד צריך להתרחש ,וכי
הם אינם משהו זה יקרה רק לפני הופעתו השנייה של ישוע המשיח.

השטן ומחדיר בלבול
אינו מאפשר יום אחד במשך שנה אחת ,הופך את הנבואות כל כך מבלבל כי הם לא אינפורמטיבי אלא בדיוק ההפך ,שזה כמו
השטן רוצה שהם יהיו .כל כך מבלבל הם רוב האנשים מאמינים כי יהיה בית מקדש השלישי נבנה .אלוהים נתן את בנו כדי לקחת את
חטאי האדם ,כי הם יכולים להיות להשלים איתו .האל לא היה מרשה מקדש השלישי להיבנות .למה אתה חושב שהמוסלמים היו רשאים
לבנות שלהם כיפת הסלע באתר של המקדשים הראשונים?  .הרשה לזה על מנת למנוע את היהודים של פעם בניין מקדש נוסף ,כי הוא

י ודע כי אם הם היו כדי לעשות זאת ,הם שוב מתחילים להקריב חיה כדי לטהר את עצמם מכל חטאיהם .זה יהיה תועבה לאלוהים,
בנתינתו כזה קורבן היקר (ישו) למטרה זו כבר .אלוהים נותן תמיכה לעיל בפסוקים הבאים.

מאס של קורבנות בעלי חיים
לאיזו מטרה הוא ריבוי של קורבנות שלך אליי? נאום ה :אני מלא את  burnt offeringsשל האיילים והשומן של הפדרציה חיות;
ולשמח לא בדם של שטויות ,או של כבשים או עזים הוא .ישעיהו 1:11

האזהרה הנ ל ניתנה לעם ישראל על ידי הנביא ישעיה ,בסביבות  120שנים לפני בבילון והורס ירושלים והמקדש .כאשר
אלוהים אמר דניאל הודה בתפילה שלו ,העם לעם ישראל שילם אל הנביאים של אלוהים ,ישעיהו אפילו לא תשים לב.
באזהרה זו ,אלוהים אומר לעם כי קורבנות בעלי החיים שלהם הם כבר לא הרצוי על ידי אלוהים .מטרת כל ההקרבה הייתה כדי
לשטוף את חטא שלך ביצע ,אלא לעשות כי אתה חייב למעשה מודה שביצע חטא ,ואז לחזור בתשובה שלך דרכים רעות ,באמצעות
הקורבן כמו ליצן סמלי מוותר על החטא שלך ,ובכך .להשתדל לא לחטוא יותר.
בני ישראל ,בשימוש הקורבן כדרך לניקוי עצמם של חטא ,אך לאחר מכן יצאתי למחרת לבצע החטא בכל מקום שוב . .זה כמו
הכנסייה הקתולית ,לתת הודאה ביום ראשון הם מחול החטאים שלכם על ידי כומר ,רק כדי לצאת ביום שני וחוטאים שוב .אם אתה לא
לחוטאים בביצוע החטאים ,אז לא תקבל את סליחתו של אלוהים .אם אתה לא מוכן להתחייב חיים צדקתו או שחרור מחטאים ,אז אתה לא
ילדו של אלוהים אך צאצא של השטן.

קווי הזמן של התנ ך
והוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם
יינתן לתוך ידו עד זמן ואת פעמים על החלוקה של זמן .דניאל 7:25
המילים" ,לדבר מילים מצוינות .הן נגד הנעלה ביותר ",מציע לי צורר המשיח ,אשר הוא מה פסוק זה מדבר ,מטיף גידוף
האלוהים.
המילים" ,ואני אענוד את הקדושים של הנעלה ביותר ",מציעים לי אנטיכריסט הוא לא רק מדבר חילול השם אבל זה הוא גם
לרדוף את הקדושים של אלוהים ,לובש אותם החוצה ,או בדרך כלשהי גורם שם מספרים להיות מופחת.
המילים" ,ואני חושב פעמים שינוי ,חוקים ",מרמז כי אנטיכריסט איכשהו משנה הדרך לשמור פעמים זה הוקם על ידי אלוהים.
המילים ," ,הם( ,הקדושים של אלוהים) ,יהיה נתון לתוך ידו עד זמן ואת פעמים את חלוקת הזמן ",מה שאומר לי כי
אנטיכריסט יהיה רק תקופת זמן כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים ולא עוד נתון.
בהקשר של הפסוק לעיל ,אלוהים אומר כי הכוח של אנטיכריסט ,כדי לרדוף את הקדושים ואת הקללות אלוהים ,יורשו אחרונה
 1260ימים נבואיים או שנים מילולי  .1260זה מחושב החוצה כדלקמן:

זמן השווה ל1 -
כפול שווה 2
חלוקת זמן שווה ל½ -
להוסיף אותם יחד ותקבל .½ 3
הדרך כי הפסוק הוא חריף ,זה מרמז על זה זה  ½ 3מתייחס מעבר של זמן ,ולכן אנו חייבים לקבוע איזו יחידת זמן זה דובר של,
ימים ,חודשים או שנים .זה יכול להיקבע באופן הגיוני כי אלוהים נותן אנטיכריסט כמות מוגבלת של זמן כדי לרדוף את הקדושים .עם מה
שנאמר ב לעיל פסוק שאני לא רואה איך אנטיכריסט יכול לבצע מאוד בטח ימים בלבד ,ולא חודשים ,אבל זה ייקח שנים כדי להשיג.
לכן ,הבה נניח את  ½ 3זה שנים .אם אתה לוקח את זה 3 .וחצי שנים ,זה לא יהיה ארוך מאוד כדי להשיג כל דבר אתה לא
מסכים? בטח יש איזה משמעות אחרת לקביעת הזמן כי אלוהים נותן אנטיכריסט כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים.

זוכר את יחזקאל?
בהקשר של יחזקאל
אלוהים לא תמיד נותן את המשמעות המלאה של מה הוא מסביר לנו באותו ספר ,או אפילו על ידי הנביא אותו .במחקר שלי
החרוץ של התנ ך ,אלוהים גילה דרך אפשרית של חישוב החוצה  ½ 3הנבואה כפי שמוצג ספר דניאל . .מצאתי את זה כאשר קראתי את
ספרו של יחזקאל ,אשר נתן לי להבין בהקשר של מה שאלוהים חשף בפני דניאל
יחזקאל כתב נבואותיו ,בסביבות שנת  595לפנה"ס .דניאל כתב הפסוק הנ ל -או  555לפנה"ס בערך  40שנה לאחר יחזקאל.
דניאל הוא עבד מלך בבל כמה שנים לאחר חורבן ירושלים וזה מקדש .יחזקאל חי במהלך הזמן שלפני ובמהלך חורבן בית המקדש.
אלוהים נתן יחזקאל חזיונות של חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון .זה גורם יחזקאל להתפלל לאלוהים לרחמים לא למען
ילדי ישראל ,אבל למען השם ,כי העיר הנושאת שם אלים ,לא ייהרס ,רק חורבות עזב בתור תזכורת של מה זה עמד ,איך אנשיה נכשלו
אלוהים.

שלוש מאות תשעים ימים
כי הנחתי עליך השנים של מאורת שלהם ,על פי מספר הימים ,שלוש מאות תשעים ימים :אז ואזי לשאת את אשמת בית ישראל.
יחזקאל 4:5

אלוהים אומר יחזקאל לשכב על צד שמאל שלו  390ימים בתור פיצוי על עוולות ודרך לעם ישראל אשר  390שנים הצליחו
לשמור על מצוות האלוהים.

ארבעים יום
כאשר אתה  hastלהשיג אותם ,שקר שוב על הצד השמאלי שלך ,ואת ואזי לשאת את אשמת בית של יהודה ארבעים יום :אני
שמינית לך כל יום במשך שנה .יחזקאל 4:6

ואז אלוהים אומר יחזקאל לשקר בצידו הימני שלו ,ובכך נותן פיצוי על הפרת הבטחה של יהודה או הפרה של האמנה בינם לבין
אלוהים.
לעם ישראל ככלל היסס לשמור את המצוות של אלוהים  390שנים ,ואילו בני יהודה רק איבדו את אמונתם במשך  40השנים
האחרונות לפני יחזקאל.
זאת לאחר מכן הקים ביום אחד לשנה ,אשר אלוהים ממשיך כל סוף נבואות .בגלל זה הפרת האמנה אלוהים שמאיים להשמיד
את ישראל; לכן זה לתשלום של יחזקאל כי אלוהים מרחיב את החסד הזה על בני ישראל ,גורם ביום אחד לשימוש שנה בנבואה זמן סיום.
פעולה זו מגדירה גם את הבמה לאלוהים לתת לעם ישראל עוד הזדמנות אחת .להישאר נאמן פולחן האל הוא התענוג של אלוהים הוא
ל"אל.
אלוהים נוסדה בשנת פסוק זה ואחרים מתוך ספר יחזקאל ,למטרות של סיום זמן הנבואה ,כי כל יום הוא למעשה נציג של שנה
אחת .אולי תרצה לחשוב על זה יום אחד במשך שנה אחת כמו הרחמים כי אלוהים להרחיב יחזקאל כתשלום עבור שלו לוקח עליו את
העונש עבור ארצו כולו.

החישוב
לכן אתה ואזי להגדיר את פניך לקראת המצור על ירושלים ,ואת היד דע תהא חשפו ,אתה ואזי לנבא נגד זה יחזקאל 4:7

אז זו מאפשרת לנו לקבוע את זה לשנתיים  3שווה  1260ימים ,כפי שמחושבת באמצעות  360יום בשנה ,כפי שהיה בימים של
דניאל וישו .כפי שאתה יכול לראות 3.5( ,שנים ,כפול  12חודשים נותן לך  42חודשים .אם אתה להכפיל  3.5לפי מספר ימים בשנה ,או
 ,360אתה מקבל  1260ימים ).אלה מבוטא ימים נבואיים .במקום להיות ימים בנבואה הימים נבואיים  1260הופך  1260מילולי שנים
בגלל התשלום המבוצע על ידי יחזקאל ,יום אחד במשך שנה אחת.
עם חישוב זה נקבע אנו יודעים כעת כי "הזמן ,פעמים ,חלוקת הזמן שוות שנים מילולי .1260

נבואות שווה  1260ימים
הבא הוא פירוט של כל הנבואות קו זמן זה שווה  1260ימים עם הפסוקים היכן ניתן למצוא .ככל שאתה ממשיך את העבודה
שלך .של שיעורים אלה ,אתם מסכימים איתי כאשר אני יכול להסיק כי כל אחד מתוך הנבואות האלו קשור אותה תקופה בהיסטוריה ,כי
הם קונגרואנטי אחד עם השני .בכל אחת פסוקים אלה ,באפשרותך לחשב  1260ימים מן המשמעות שלהם .אלה מכונים ימים נבואיים.
כל ימים נבואיים שווה מילולי שנה כפי הראיתי לך בספר יחזקאל.

יום אחד במשך שנה אחת
לאחר מספר הימים שבו  yeחיפשו את הארץ ,אפילו ארבעים יום ,כל יום למשך שנה ,יה ישא את עוולות ,גם ארבעים שנה ,ולא
תדע את הפרת הבטחת נישואים .מספרים 14:34

את פסוק זה בהקשר ,בני ישראל עקב משה ממצרים ,עוד ארבעים יום הוא נדד במדבר ,מתלונן ללא הרף ועל אי-כניעה סגידה
לאלוהים .זעמה חוסר האמונה שלהם ,שאלוהים אוסר כי אלה של זה הדור יהיה אי פעם צעד ברגל על הארץ המובטחת ,אבל במקום זה
אתהה .במשך ארבעים שנה ,שנה אחת עבור כל יום ,עד הדור הזה הוא נצרך עם הגיל ,נפטר.
הפרת הבטחת נישואים נאמר כאן על ידי אלוהים הוא הפרת האמנה בני יעקב לעשות נגד אלוהים ונגד את חוקיו .אלוהים ברית
עם עם ישראל ,שבו העם נדרשו וכן ציווה לשמור ולבצע מסוימים חוק שאלוהים העמיס על אותם ,בעיקר עשרת הדברות ,לכן כאשר
העם לעם ישראל לא לשמור את הצד שלהם של האמנה ,הוא העניש אותם ,והקימו את זה יום אחד עבור שנה אחת מדיניות.

מספר 1260
ישנן שתי נבואות כי מצאתי אשר גלוי ומשתמש מספר .1260

שני עדים הנבואה
אני ייתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ואת לשישים ימים 1260( ,ימים) ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3

העד שני של אלוהים ייתן עדותו של האלוהים  1260ימים נבואיים .כאשר אתה מאפשר יום אחד במשך שנה אחת ,נתון
יחזקאל ,כמו זה מתרגם החוצה עד  1260שנים ,וזו באותו הזמן שחייב אנטיכריסט לצאת למלחמה נגד הקדושים של אלוהים כפי בנבואה
הבאה.

הכנסייה של ישו מוגן
ואת האישה ברחה המדברה ,איפה היא טענה מקום שהוכן של אלוהים אשר הם צריכים להאכיל שלה שם אלף ומאתיים ו לשישים
ימים 1260( ,ימים ).התגלות 12:6

האישה היא סמלית של הכנסייה של ישו או את האנשים ההולכים ב תורתו של ישוע המשיח ,אשר נקראים את הקדושים של
אלוהים.
אלה הקדושים של אלוהים ניתנות הגנת של אנטיכריסט  1260ימים נבואיים .כאשר אתה מאפשר יום אחד במשך שנה אחת ,זה
מתרגם החוצה עד  1260שנים שהקדושים של אלוהים ניתנות הגנת של אנטיכריסט במדבר.

זמן ,פעמים ,חצי שעה
צורר המשיח יש שנים 1260
הוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם
יינתן לתוך ידו עד הזמן ואת פעמים את חלוקת הזמן .דניאל 7:25

אנטיכריסט ניתנת שנים  1260הקללות אלוהים ,כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים.
זוכר :זמן שווה שווה ל  ,1פי  ,2חלוקת הזמן שווה ל .½ -סך הכל עד  31/2שנים ,אשר שווה ל 1260 -ימים נבואיים .יום
אחד במשך שנה אחת נותן לך שנים .1260

 1260שנים כדי פיזור העם הקדוש
שמעתי את האיש לבוש פשתן ,אשר היה על המים של הנהר ,כאשר הוא החזיק את יד ימין ואת יד שמאל אל השמים ,ואת sware
על ידו שישו הזה לנצח זה יהיה עבור הזמן ,פעמים ,ו חצי;  ,כאשר הוא יהיה להשיג יפזרו את הכוח של העם הקדוש  ,כל הדברים האלה
יהיה גמור .דניאל 12:7

פסוק זה אומר לנו כי צורר המשיח לא רק לרדוף את הקדושים של אלוהים ,אך בשל הרדיפה הזאת ,הקדושים "יתפזרו",
המדברה במספר מקומות שונים ברחבי האימפריה הרומית ומעבר.

האישה נתונה מקלט שנים 1260
האישה ניתנו שתי כנפי הנשר הגדול ,היא עלולה לעוף אל השממה לבית שלה ,שבו היא מוזן עבור הזמן ,ואת פעמים ,חצי זמן,
מפניו של הנחש .התגלות 12:14

האישה היא את הכנסייה של ישו או את הקדושים של אלוהים; הם ניתנים כדי לתפוס מחסה בשממה היכן הם יהיו חופשיים
לעבוד את אלוהים כמו שאלוהים ציווה ללא הפרעה או רדיפה של אנטיכריסט שנים ...1260

מתי מתחילה השנים ?1260
ולא מהזמן בו הקורבן היומי תלקח משם ,ולהגדיר תועבה זה ארצה שומם ,יהיו אלף שתי מאות ,תשעים ימים .)1290( ,דניאל
12:11

שימו

לב :זה מעל הפסוק אינו מתייחס  1260ימים נבואיים אבל  1290ימים נבואיים.

השאלה עליך להזין את המחשבות שלך ,מתי מתחיל נבואות אלה .האם השנה  1260תקופת זמן להתחיל באותו הזמן מתחילה
שנת  1290תקופת זמן?
אתה צריך לעבור כל הראיות בדבר זהותו של אנטיכריסט לפני שאעשה זה ידוע לך ,אז אני אתן מידע זה בבמועד מאוחר יותר,
כאשר אנחנו עשינו ברור מיהו ומהו אנטיכריסט.
למרות שכבר הסברתי כי הכנסייה של רומא הוא איך אנטיכריסט מתחיל ,יש עוד הרבה להבין צורר המשיח זה ייתן שלך הוכחה
כי הוא זה ללא ספק ,הכנסייה של רומא אשר הוא תיאור המקורי של אנטיכריסט כמו קרן קטנה.

אנטיכריסט בהתגלות
החיה עולה מהים
אני נעמד על חול הים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,על הקרניים עשר כתרים ו על הראשים
ותשעה .התגלות 13:1

בחזיונות שלו נתון כדי השליח יוחנן ,ישוע משתמש גרפי  symbolismsדומה לדניאל שמוצג האלה שש מאות שנים קודם לכן.
 .זה מה שהוא עושה כדי להבטיח כי אנו רואים כי ישוע נותן תיאור לאותו דבר זה אלוהים הראה דניאל.
חיה התרוממו מתוך הים :כפי שאתה זוכר ,האימפריות ארבע של האדם מתוארים כבעלי מארבע הבהמות העלאת מהים ,אז
החיה בירידה ראה מחוץ לים היא סמלית של אומה עם איכויות הקיסרי ,או כפי יכולה להיות מוגדרת כ אימפריה ,לא רק הממלכה או
האומה .במקרה זה יש ארבע לא אחת בלבד החיה.
" מוגדרת בתור :קבוצה של מגוון מדינות ,טריטוריות או העמים שלטו על ידי רשות יחיד.
המילה"האימפריה

בעל שבעה ראשים
" בו יושב החיה .זה מזהה את המקום שבו עיר הבירה של אנטיכריסט ,בבילון הגדול ,הוא
שבעה ראשים הם סמלי"שבעה הרים
בנוי.

קרניים
הקרניים עשר הם סמליעשר מלכים או הממלכות"מי עדיין לא מלכים . .זה שוב הפניה הממלכות עשר למלא משמאל חלל על
ידי נפילת האימפריה של רומא ,אשר התרחש בהיסטוריה בשנת  476לספירה.

עשרה כתרים
כתרים עשר על עשר קרנות היא סמלית כי ממלכות אלה תינתן כל המעצמות של מלכים אמיתי ,גם אם כרגע אין להם את הכוח
האולטימטיבי של מלך אמיתי .בהיסטוריה הכוח של המלכים של אלה שבע הממלכות הנותרים אחרי השלושה היו עקר ,אבד לממשלות
דמוקרטיות .מה פסוק זה אומר לי ,כי אדם כל אומה ירכשו סמכויות הסרגל הספינה להשוות הכוחות האולטימטיבי המלכים שפעם היו.

הגחלת
זה אומר לי כי הכוח אנטיכריסט יושמדו על ידי המשיח-השנייה .ההפניה אל הלהבה הבוערת ,הוא הפניה אל אש הגיהינום ,אבל
זה גם הפניה אל האש הפולטת אלוהים של על שקריו של השטן .מה שאומר לי כי האלוהים ,כאשר בעיני העם להיות נכון האלוהים,
תגרום כי שקרים של השטן ליפול משם ,שנראה על ידי שאנשים יהיו השקרים שהם.

מארבע הבהמות באחד
החיה אשר ראיתי היה כמו בפני נמר ,רגליו היו כמו הרגליים של דוב ,והפה שלו פי אריה :והדרקון העניק לו את כוחו ,המושב ,ואת
בעל סמכות .ההתגלות 13:2

זכור :את החיה הזאת הוא סמליות של אנטיכריסט ,מה ישו מראה את החיה הזאת נראה ,רשימה הפוכה מארבע הבהמות יצא
לים ספר דניאל? אלוהים השתמש האימפריות ארבע של האדם כדי להראות איך השטן יקבל שליטה על כל האומות והעמים של
אימפריות עתיקות אלה ודרכם הממלכות עשר למלא את החלל שהותירו את נפילתה של האימפריה הרומית ,הכל קשור לאימפריה עולם
מק יף אחד .זה אומר לי כי מדינות אירופה הן כל סיבית זו מזו של אנטיכריסט כמו הכנסייה של רומא.

הדרקון
הדרקון הוא תיאור סמלי של השטן .אני אתן הסבר הרבה יותר נרחב פסוקים אלה ספר חזון יוחנן ,בשיעורים האחרונים ,כך
תוכל לדעת מה שאני אומר את האמת וזה לא רק הדעה שלי.

נפצע למוות
ראיתי אחד מהראשים שלו כמו זה נפצעו למוות; שלו קטלני נירפא :ואת כל העולם התפלא מהחיה .הם סגדו הדרקון אשר-נתן
לחיה :הם סגדו החיה ,אומר",מי זה כמו לחיה? מיהו יעז להילחם איתו?" ההתגלות 13:3-4

העולם כולו
יש הרבה מידע להיות נתון שני הפסוקים הנ; עם זאת מה אני רוצה לציין בשלב זה הוא העובדה כי ישוע אומר לנו כי העולם
כולו ייתן פולחן אנטיכריסט ? .אתה חלק מהעולם הזה ,אם אתה ,אז זה לא נשמע הגיוני כי אתה כלולים בהגדרת של מה שהעולם כולו
כרוך.

שתי הבשורות
כן אני בטוח כי אתה לא רואה את עצמך בתור אחד שיעריץ אנטיכריסט ואז לבד השטן ,נכון? כל מה הראיתי מן השיעור
הראשון אמור לגרום לך מודע לכך שקיימים שני ספרי הבשורה ,שתי כנסיות העולם הזה ,מכתבי הקודש של אלוהים וזה הכנסייה של
ישו ,ולא בבשורה שקרית של השטן ,לכנסיית השטן .אתם עשויים לחשוב כי נכחת את הכנסייה של ישו ,אני מתערב הכנסייה שלך
למעשה המכנה עצמה הכנסייה של ישו ,אבל תזכרי ,השטן נמצא ,השקרים שלו הם את בשורתו ,אז הסיכויים טובים כי הכנסייה נכחת
הוא למעשה לכנסיית השטן.

יודעים בוודאות
הדרך לדעת בוודאות היא להשוות בין ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות עם מסורות ,מנהגים פרקטיקות של הכנסייה שלך.
האם הכנסייה שלך לקיים כל אחד מעשרת הדיברות ארבע הראשונות ,בדיוק כפי שהם כתובים ,ואת משמעותו כי המילים באמת יש? אם
לא ,אז זה שלכנסיית השטן בהתבסס על בשורה שקרית של השטן.

תחילה ארבע מצוות
זכור :ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות מגלה לנו איך אלוהים מצווה שאנחנו עובדים אותו .אז אם הכנסייה אתה הולך
יש עיוות או להסיר כל אחד מעשרת הדיברות ארבע הראשונות הדוגמה הכנסייה ושיטות ,אז זה לא נותן סגידה לאלוהים כמו שאלוהים
ציווה.

פה מדבר קללות
שם ניתנה לו פה דברים גדולים ועל קללות; כוח ניתן לו להמשיך ארבעים ושתיים שנה .הוא פתח את פיו גידוף אלוהים ,הקללות
שמו ,ואת המשכן שלו אותם השוכנים בגן עדן .ההתגלות 13:5-6

 .הקרן הקטנה היה מתואר בעיני גבר ועל פה מדבר קללות ,ב ספר דניאל; ראה כיצד פסוק זה מדבר על הפה ,קללות זה הוא
הוגה .האל הזה עושה כדי להראות לנו כי הנושא של שני הפסוקים של דניאל ההתגלות הם אותו הדבר.
מדברים על קללות אינו חייב להיות כרוך בפועל מילים מדוברות .המסורות והמנהגים הנקבעים ,המהווים הפרה של עשרת
הדברות ,כמו גם אחרים של דבר אלוהים ,דרכים מקלל האל גם כן.

שקר ביותר לעין
המסורת ביותר לכאורה ,קל להבחין הוא שמירה על היום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,כמו השבת לורדים ,כאשר המצווה
הרביעית היא מאוד ברורה כי זה היום השביעי בשבוע זה אלוהים יש להפריש עבור הכבוד הזה.

ארבעים ,חודשיים
הכוח ניתנה לו להמשיך ארבעים ושתיים שנה .אם אתה מחלק  42עד  12חודשים בשנה ,אתה מקבל שלוש וחצי שנים .אם
אתה ואז לוקח את  3.5הכפל אותו במספר הימים בשנה כמו לוח השנה היה עד הפרסומת בסוף המאה ה ,19-אשר היו  360יום ,אתם
תקבלו ,שנים .1260

עושה מלחמה על הקדושים של אלוהים
זה ניתנה לו כדי להפוך את המלחמה עם הקדושים ,וכדי להתגבר עליהם :הכוח ניתנה לו על כל  ,kindredsלשונות ואת האומות.
ההתגלות 13:7

זה מעל פסוק מההתגלות אומר את אותו הדבר בעצם כמו הפסוק הבא.
הוא לדבר מילים מצוינות .הן 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

כדי להפוך את המלחמה ,לא אומר בהכרח עם חרבות ,הצבא ,באפשרותך גם להפוך למלחמה עם רדיפות torcher ,ורצח.

צורר המשיח ל"אל
וכל זה להתעכב על פני האדמה יהיה סוגדים לו ,ששמותיהם אינם נכתבים בספר החיים של הטלה נהרג מן היסוד של העולם .אם כל
אדם יש לו אוזן ,תן לו לשמוע .ההתגלות 13:8-9

בפסוקים אלה שני ישוע נותן מזהה אותה זה ייתן סגידה לשטן בדרך של אנטיכריסט שלו .כולם סוגדים לו",ששמותיהן לא
" שמך כתוב בספר החיים? איך אנחנו יכול לדעת? אם אתה לא יודע עם כל סוג של ודאות ,ואז לא צריך אתה מחשיב
כתוב בספר החיים.
כי אולי השם שלך לא כתוב בספר החיים? במקרה זה ,לא אתה חושב שזה חכם ,תסתכל על האמונה שלך ,וכך גם להשוות אותו האלוהים
כפי שכתוב בתנ ך ,כדי להשוות אותו כדי לקבוע אם את מאמינה הם כל נתמך על ידי דבר האלוהים .אם אתה מתבונן ראשון כמו השבת
לורדים ,ואז אומר לך עכשיו כי ככל הנראה אין לך השם שלך כתובים בספר החיים ,כי אתה תוך הפרת הדיבר הרביעי של אלוהים . .זה
לא מאוחר מדי לשנות את זה בספר החיים לא כתוב באבן; שמות יכול ,הם נוספו והוסרו כפי חיינו חוויות מכתיב.

האבולוציה של אנטיכריסט
ישו משתמש סמליות זו של חיה העולה מתוך הים ,כדי להראות כי אנטיכריסט הוא לא רק אדם ,אלא אומה בעלת השליטה
וההשפעה של אומות אחרות ,ועמים . .הקרן הקטנה הזו ,ולכן משיגה את המצב של האימפריה העולם ,היא כבר לא ממלכה קטנה מוקפת

ממלכות גדולות אחרות אשר מילאה את החלל שהותירו את נפילתה של האימפריה הרומית ,אך האומה הקטנה מתפתח לתוך אימפריה,
למעשה .אפילו אם לא בשם.

בסקירה
בבילון מיוצג בחלק הראשון של הפסל ,את הראש של זהב ,כמו גם את החיה הראשונה לצאת לים ,האריה עם כנפיים של נשר.
פרס מיוצג על ידי החלק השני של הפסל ,החזה של כסף ,ואת החיה השנייה שיוצאת מתוך הים ,הדוב עם שלוש צלעות בפה
והולכת עם צד אחד גדול יותר מהשני.
יוון מיוצג על ידי החלק השלישי של הפסל ברונזה למחוך ,החיה השלישית ,הנמר בראש ארבע כנפיים.
רומא מיוצג על ידי החלק הרביעי של הפסל ,רגליים ארוכות של ברזל ו החיה הרביעית שראה דניאל יהיה כל כך נורא ,כי הוא
יכול לא מתארים אותו ,חוץ מזה זה היה  10קרנות.
 10הקרניים להתכתב עם עשר אצבעות הרגליים של הפסל ,אשר נציג של הממלכות עשר או מדינות אשר יקום אל מחוץ
למחלקה של הממלכה הרביעי אשר הצעתי היא האימפריה הרומית ,או ליתר דיוק ,האימפריה הרומית המערבית.
זכור :האומה כובש הרביעי מחולק לשניים קודם( ,שתי רגליים ,שתי רגליים) ,ואז לאחד את החצאים האלה מחולק האומות
עשר.
אם אתה לומד היסטוריה תדע כי האימפריה הרומית תחילה חולקה אחותי שתי אימפריות ,האימפריה הרומית המערבית,
האימפריה הרומית המזרחית ,אשר התרחשה קודם  235לספירה .לאחר מכן בשנת  476לספירה בזזו את העיר רומא ,זה מביא לסיומו
של הממשל הקיסרי של האימפריה הרומית המערבית ,שבה היתה אירופה ביחד ,אבל רק עכשיו .עם תום של הממשלה הקיסרית עשר
המדינות הקטנות עולות כדי למלא את החלל שנוצר ובכך.

תרשים של האימפריות
אני שוב לתת לך את תרשים המציג את פרקי זמן של האימפריות .כפי שאתה יכול לראות ,רומא לחלק זה עדיין ממשיך.
ממלכות אלה המקורי ,מלבד שלושת עצרה על ידי השורשים על ידי הקרן הקטנה (-antiישו); עדיין קיימים היום כשאני כותב את
המילים האלו.
פסוק
32

שנים

הממלכה

המזהה מתכת

תאריך

בבילון

ראש זהב

ס הנפל  - 539ס הנפל 66 605

החזה של כסף

ס הנפל -331ס"הנפל 539

208

32

פרס-את מדיין

ס הנפל -168ס הנפל 331

163

32

יוון

הבטן והירכיים פליז

ס הנפל 168 476

644

33

רומא

רגליים ארוכות של ברזל

33

רומא מחולקת כפות הרגליים והרגליים של ברזל & קליי הווה  -הריפסל 476
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כאשר העיר רומא נפלה בשנת  476לספירה המזרחי של האימפריה המשיך ,בסופו של דבר לשנות את שמם עצמו לזה של
האימפריה הביזנטית ,עד הזמן של מסעות הצלב הנוצריים ,כאשר הצלבנים עודד לעשות זאת על ידי האפיפיור הרומאי ,בזזו את עיר
הבירה של קונסטנטינופול( ,יום מודרנית באיסטנבול) ,אשר עם הזמן גרמו להרס של האימפריה המזרחית.

עשר מדינות מתעוררות
זה היה מן החצי המערבי של האימפריה העולות האצבעות או קרניים ,בתוך אירופה ,צפון מערב אפריקה .זה בתוכם המתגלה
הקרן קטן גם כן .לדעת את זה ,הזהות הלוגית של עשרת אצבעות או קרניים עשר המדינות של מערב אפריקה ואירופה ,אשר הוא האזור
נשלט על ידי האימפריה הרומית המערבית ,לכן איפה האומות היו מהווים מתוך.

קרניים ,עשרה ממלכות
להבין בצורה הטובה ביותר את זה אנחנו צריכים לעשות סקירה.
 .1ארבע מלכויות (אימפריות) של האדם תיווצר.
א האימפריה הבבלית
 .bהאימפריה הפרסית-את מדיין
ג האימפריה היוונית
ד האימפריה הרומית
 .2האימפריה הרומית יחולק ,תחילה במחצית.
א האימפריה הרומית המזרחית שבירתה קונסטנטינופול ,תורכיה המודרנית של היום.
 .3ואז שוב זה לחלק את הממלכות עשר של האימפריה הרומית המערבית.
א  Alamanniאו הגרמנים;
 .bבורגונדים ,או השוויצרי;
ג הפרנקים ,או הצרפתים;
ד לומברדים ,או האיטלקים;
אי הסקסונים ,או האנגלים;
פ  ,Sueviאו הפורטוגלים;

ג הוויזיגותים ,או הספרדית;
ה  ,Heruliשבטים גרמאניים מצפון איטליה ,אשר נכחדו עכשיו;
ט אוסטרוגותים ,מהאזור שאנו מכנים כעת אוסטריה ,אשר נכחדו עכשיו;
ג'יי ונדלים ,מיום מודרני מרוקו ,אשר נכחדו עכשיו;
 .4ממלכה האחד-עשר יעלה( ,קרן קטנה).
א האומה הקטנה הזו לקטוף  3של האומות עשר המקורי ,את  Heruli, Ostrogothsה ונדלים.
 .bהשליט של העם הקטן הזה ידבר קללות נגד אלוהים.
ג השליט של העם הקטן הזה לא יהיה מלך ,אך ייבחרו באופן אחר כלשהו.
ד האומה הקטנה הזו ניתן לפסוק כמו תיאולוגיה ,עם אדם דתי כשליט שלה.
אי האומה הקטנה הזו השפעה ושליטה על אירופה.
פ האומה הקטנה הזו (אנטיכריסט) יגרום למלחמה הקדושים של אלוהים.
ג זה צורר המשיח יהיה מצליחים להרוס את הקדושים של אלוהים.
ה הזה אנטיכריסט לשנים  1260כדי לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים.
ט דין האל על השטן יושב ולאחר אנטיכריסט ייחרבו אחרית הימים.
אני בטוח שמת לב כי שלושת האחרונים הם זן נכחד .אם אתה זוכר ,דניאל  ,7:8אמר כי הקרן הקטנה היה לקטוף שלושה מתוך
עשרת החוצה על ידי השורשים .זה אומר להרוס לגמרי ,ללא דרך גדל והולך אחורה .אנו יודעים כי זה בעצם קרה בהיסטוריה ,עם זאת
לתת עוד הסבר של אירוע זה ,ידרוש ממני להודיע לך על זהותו של אנטיכריסט לפני שיש לך את כל הראיות מוכיחה כי זה כמו שאני
מציע.

בפעם האחרונה שלוש אימפריות
האיל ,האימפריה הפרסית
בשנה השלישית של שלטונו של המלך בלשאצר חזון הופיע אליי ,אפילו אליי דניאל ,לאחר את אשר הופיע לי בבית הראשון.
דניאל 8:1

אם אתה חוזר על דניאל פרק  ,5תמצאו כי בלשאצר הוא בנו של המלך הגדול ,נבוכדנצר שהפך למלך כאשר נבוכדנצר היה
מכיסאו על ידי אלוהים ועשה לאכול עם החיות של השדה.
אנו ממשיכים עם החיזיונות שגבה דניאל הנביא .החזון הבא מתקיים  553לפנה"ס אשר תגרום לדניאל בת .66
וראיתי בחזיון; ו ויהי ,כאשר ראיתי ,שאני-שושן בארמון ,אשר במחוז עילם; שראיתי בחזיון ,ואני הייתי על ידי נהר של  .Ulaiואז
הרמתי את עיניי ,וראה ,הביטו ,שם עמד לפני הנהר אייל אשר היו שתי קרניים :כששתי הקרניים היו גבוהים; אבל אחד היה גבוה יותר
מאשר השני ,ובאתי גבוה יותר את אחרון .דניאל 8:2-3

אלוהים שוב משתמש  symbolismsכדי לתאר משהו כבר הראו לנו ,אבל בצורה שונה .זהו תיאור של הקרניים שני ב,Ram -
כדי לחשוף את היבט שונה של מה הוא הראה בעבר בהדימויים של חוק מורכב ארבע מתכות מהחלום של המלך נבוכדנאצר.

אחד קרן גבוה יותר מהשני
 ,אבל זה היה גבוה יותר מאשר האחרים :תיאור זה המתאר לאחד קרני ראם כמו להיות גבוה יותר והשני הוא דרך להודיע
לנו ,כי  Ramזה מייצג את ממלכת אותו או האומה כמו דוב כמו יצור כי זה היה צד אחד גבוה יותר מהשני .אם אתה זוכר את הדוב כמו
החיה יצאו לים בחיזיון הקודם .כפי שאנחנו עכשיו מבינים ,הדוב היה סמלי של האימפריה הפרסית כפי שעשה החלק השני של הפסל,
הכתפיים ,החזה של כסף ,אז לכן ש ram-עם שתי קרניים ,אחד גבוה יותר ,הוא גם סמלי של האימפריה הפרסית.

עלה אחרון
גבוהה יותר העלה האחרון .השערה שלי הנ ל נתמך על ידי העובדה כי קרן אחת הוא גבוה יותר מאשר האחרים ,אשר הוא
הפניה לדוב להיות גבוה יותר בצד אחד בצד השני ,אז הפניה נוספת מתבצעת על העובדה כי קרן גבוה יותר ,או קרן חזק יותר ,הגיע עד
לאחר הראשונה .זה עקבי עם ההיסטוריה ,בכך מלכות המדי של ,ממלכת חלש יותר ,הגיע לפני זה של הפרסים ,או ממלכת חזקה יותר.
אולי גם שמת לב כי אלוהים לא מדבר שוב בבבל .זה כי שיעור ההיסטוריה עברה בבילון ,כמו גם מן העובדה ,כי הסיבה היחידה
על שיעור ההיסטוריה היא לחשוף אנטיכריסט ,ו שלה ניסיונות מרמה לבני האדם הפולחן האמיתי של אלוהים; לכן יותר התייחסות לבבל
חסר טעם כי מטרתו להראות את בבילון כמו עמידים בפני רצונו של אלוהים הושלמה

כיוונים של הכיבוש
ראיתי את ה ram-לדחוף מערבה ,צפונה ,דרומה; כך אין חיות אולי עומדים לפניו ,וגם לא היה כל יכול לספק מידו; אבל הוא עשה
על פי רצונו ,והפך נהדר .דניאל 8:4

כפי שאמרתי בעבר ,אלוהים נותן לנו מידע ,ואז בחזון הבא סוקר את מה שהוא נתן לנו בעבר ,ואז נותן לנו מידע חדש ,אז לבטח
ההבנה אנו לבוא לפני זה נכון ועם הבנה מלאה .אני מוצא שזה נכון זה ואת הפסוקים הבאים ,כי הוא עכשיו נותן מידע חדש שבאמצעותו
ניתן להשוות עם מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ,כדי לקבוע שלנו הבנה נכונה של מה אלוהים שהתגלה לנו נבואות אלה.

לא למזרח
 Ramהוא דוחף בשלושה כיוונים אבל אל המזרח .זה עקבי עם ההיסטוריה ,הפרסים לא ניסו להרחיב את ממלכתם ממזרח
מעבר נהר האינדוס להודו ,אבל האימפריה שלהם? להאריך עד הגבול עם הודו מ לפני בבילון כבושה הפרסים.
המילים ,אין חיות אולי לעמוד לפניו ,מתייחס לעובדה כי אף מדינה אחרת יכולה לקום נגד הפרסים ,לפחות בשנים הראשונות
לאחר שהצליח לכבוש הבבלים.
זכור :חיה היא סמלית של האומה או האימפריה ,בדיוק כמו קרניים בדרך סמלית של ממלכות או מדינות.

התיש ,האימפריה היוונית
כמו ששקלתי ,הביטו ,עז הוא הגיע מהמערב .על פני כדור הארץ כולו ,ונגע לא הקרקע :העז הייתה קרן הבולטים בין עיניו .דניאל
8:5

בחזיונות הקודם ,קבענו ,או שעלי לומר ההנחה ,כי יוון תהיה הממלכה הגדולה הבאה תבוא אחרי הפרסים ,כי ההיסטוריה
מלמדת אותנו שזה היוונים שכבש את האימפריה הפרסית .פסוק זה נותן לנו עוד ראיות שזה נכון כאילו ניבא על ידי אלוהים.

מגיע מן המערב
הוא העז מגיע מהמערב :אם מסתכלים על המפה של האזור ,יוון נמצאת בצד המערבי של האימפריה הפרסית ,ובכך נותן ראיות
נוספות לתמיכה שלנו הנחה קודמת ,זה החלק השלישי של הפסל "חצאית של ברונזה" ,החיה השלישית" ,נמר כמו חיה ,הם סמלי של
האימפריה היוונית.

לא לגעת באדמה
פסוק זה גם אומר לנו העז .הוא לא נגע באדמה ,דרך נוספת של המציין כי הוא הגיע עם מהירות רבה .זה כמובן מסכים עם
הרעיון של נמר עם כנפיים.

קרן בולטים
הוא העז יש קרן הבולטים .כינסה ,בולטים ,אני מאמין כדי להיות הפניה אלכסנדר הגדול .אלכסנדר הוא מי גייסה היוונים
לפלוש לפרס ,זו עובדה היסטורית מקובל שזה אלכסנדר ,שגרמו היוונים מוחץ השפעה על הים התיכון כולו ,לבוא הפוטנציאל המלא
ביותר.

הזעם של הכוח שלו
הוא הגיע ל ram -שהיו שתי קרניים ,אשר ראתה עומד לפני הנהר ,והוא רץ לו הזעם של הכוח שלו .דניאל 8:6

אלכסנדר פלשו מפרס ,הוא עשה את זה עם הכוח המלא של הצבא שלו ואת כוחו של הדמות ,לא להשאיר כלום בחזרה זה ניתנת
תמיכה פעם נוספת הזו הוא העז להיות סמלי של האימפריה היוונית.

עברה עם חימה
ראיתי אותו להתקרב אל  ,ramוהוא הועבר עם חימה נגדו ,ו החיתה את ה ,ram-בלם את קרניו שני :ולא היה שום כוח ב ram
לעמוד לפניו ,אבל הוא ליהק אותו לקרקע ,והדבקתי עליו :ולא היה אף אחד לא יכול לספק את ה ram-מידו .דניאל 8:7

בתור סטודנט להיסטוריה ,אני לא יודע מילים אחרות ,המתארים כל כך דווקא הארס של ההתקפה של אלכסנדר נגד האימפריה
הפרסית או ההשלכות ההרסניות של התקיפה שלו.

הצופר הגדול היה שבור
לכן הוא העז שעווה גדול מאוד :הוא היה חזק ,קרן נהדר היה שבור; ולא בשביל זה צץ ארבע אלה בולטים לכיוון ארבע הרוחות
של גן עדן .דניאל 8:8

כשהוא היה חזק ,הקרן הגדולה היתה שבורה :זה תיאור מצוין של מותו של אלכסנדר .הוא היה צעיר ,את העוצמה המלאה של
כיבושיו מאחוריו כשהוא מת.

אלה ארבעה בולטים
ועבור זה עלה ארבעה אלה בולטים לכיוון ארבע הרוחות של גן עדן :זוהי הפניה ארבעה הגנרלים של אלכסנדר עם מותו
חילק את ממלכתו בין עצמם .ההיסטוריה מלמדת אותנו כי הגנרלים ארבע אשר חילק את האימפריה של אלכסנדר היו ,קסנדר ,שלקח את
האזור של מקדוניה ,לראות את המפה לעיל; ליסימכוס ,שלקח את אזורי של תראקיה ואת החלק המערבי של ימינו טורקיה; סלאוקוס ,מי
לקח את מה שידוע .אסיה ,הכוללת את סוריה דרך אזור מסופוטמיה מזרחה לנהר האינדוס; ואחרון ,תלמי ,מי לקח את מצרים.

לקחת

הערה :כי לחזון הזה החיות אינם מפלצות מחרידות ,אך מתוארים תיש ועז ,אלה החיות שני אשר נעשו קורבנות

בבית המקדש בירושלים .אני מחשיב את זה אפשרות כי אלוהים אומר לנו כי הוא עושה שימוש אלה שתי מדינות מקריבים ,להוביל
אותנו לתכלית האמיתית של החזיונות האלה .זה גם אפשרי כי הדימויים הללו הוא ליידע אותנו כי שתי ממלכות אלו לא נשלטו על ידי
השטן ,או כוחו הגשמי אנטיכריסט ,אבל את האימפריה הבא והרביעית להתעורר יהיה.

הכוח אנטיכריסט
הקרן הקטנה
אחד מהם הגיע ושוב קרן קטנה ,אשר בשעווה העולה נהדר ,לכיוון הדרום ,מזרחה ,לכיוון הקרקע נעימה .דניאל 8:9

אתה יכול להגיד ,רק רגע ,זה מגיע מיוון לשם הקרן הקטנה ,מה עם האימפריה הרומית? זה דבר הכי טוב אמר מנקודת מבט
היסטורית .רומא למרות לטיני ,הושפע בראשית דרכה יוון ,אז אפשר לומר כי האימפריה הרומית היה לא יותר מאשר המשכו של
האימפריה היוונית ,כמו שאפשר לומר כי ארצות הברית היא אבל המשכו של אירופה .האור הזה ,ואת העובדה שאנחנו כבר יודעים כי
רומא צריך לבוא הבא ,אלוהים קופץ קדימה ל הקרן הקטנה קרדיולוגים אותנו ,כי זה לא רומא הוא מראה כל החזיונות האלה עבור ,אבל
שזה הקרן הקטנה הזו ,או אנטיכריסט כי הוא רוצה להיות מודע.

אימפריית הרשע
אני צריך גם לציין עם זאת ,כי האימפריה הרומית ידועות בהיסטוריה כמהלך אימפריית הרשע .זו אינה ללא סיבה .זמן רב לפני
הקמת הקרן הקטנה או צורר המשיח ,האימפריה הרומית החל ביצוע שיטתית של רדיפת הקדושים של אלוהים .אני מחשיב את זה הוכחה
השפעת שהשטן היה מעל סרגלים או הקיסרים של רומא .כאשר התברר כי האימפריה תיפול ,השטן דרך השפעתו גרם הקמת הקרן
הקטנה או צורר המשיח ,כך הוא עדיין צריך כוח על כדור הארץ הוא היה להשפיע ,כי כדי להמשיך את המלחמה שלו נגד הקדושים של
אלוהים.
שתי נקודות של המצפן הזה  .הקרן הקטנה דחף לכיוון ,תומך זה זה אנטיכריסט שעליו מדבר אלוהים .צורר המשיח כבר היה
בכוחו הוקמה במערב אירופה ,אז ככל שהוא גדל בכוחה והשפעתה ,הוא מנסה להפעיל את השפעתה על האימפריה הרומית המזרחית גם
כן.
ארץ נעימה כמובן הוא הפניה אל ארץ העם היהודי הידוע גם ארץ ישראל .בתנ ך ,אלוהים תמיד מתייחס באזור זה של העולם
האדמה נעימה או ארץ זבת חלב ודבש.

הטלת במורד כמה
ואת זה שעווה נהדר ,אפילו גרמי השמיים; וזה הטלת במורד כמה של המחשב המארח ,הכוכבים לקרקע ,חותמת עליהם .דניאל
8:10

הגדרה אחת של המילה המארח הוא" ,חיה או צמח שעליו או שבו אורגניזם אחר חי" מארח השמים היא האל או את ישוע
המשיח .אלוהים נתן החיים לכדור הארץ ,ללא אלוהים יהיה ללא חיים ,ולכן אלוהים יכול להיות המכונה את גרמי השמיים .בהקשר הזה,
אלוהים הוא המארח שבו קיימת כל החיים.
הגדרה אחרת של המילה מארח הוא" ,מספר רב; שפע ".גם זה תיאור טוב של מה אלוהים אומר ב דניאל  .8:10פסוק זה הוא
הפניה לקרן קטן או צורר המשיח ,זה מטיל ,או משנה את המצוות והשעות של אלוהים .זה יכול להיות גם הפניה...
הזנב שלו צייר את החלק השלישי של הכוכבים של גן עדן ,להשליך אותם לכדור הארץ :והדרקון עמד לפני האישה שהייתה מוכנה
להיות מועברות ,עבור לטרוף את הילד שלה ברגע שהיא נולדה .ההתגלות 13:4

אתה רואה ,הניסוח הוא בעל משמעות דומה ,לכן ,כי אשר להיות מדוברת של ספר דניאל והן בספר חזון יוחנן ,הוא אותו הדבר.

מוגדל עצמו
 .כן ,הוא מוגדל עצמו אפילו את הנסיך של המחשב המארח ,על ידי אותו הקורבן היומי נלקח ו מקומה של המקלט שלו הושלך.
דניאל 8:11

זה נותן תמיכה שלי בקביעה כי אלוהים הוא "מארח  "of Heavenהמדוברת של הפסוק הקודם ,כי הנסיך של המארח הוא
הפנייה ישוע המשיח ,בן האלוהים זה אומר שהשטן או שלו אנטיכריסט להגדיר עצמם (מוגדל עצמו) כדי להיות גדול יותר או כדי
להחליף את ישוע המשיח אז  ,האל של היקום.

יומי הקרבה נלקח
המלים הבא יש כמה משמעויות .המילים ,על ידי אותו הקורבן היומי נלקח ,היא גם מבלבל רבים כמו שהיתה פעם לי,
מחכימה לי עכשיו שאלוהים נתן לי הבנה.
"",הנסיך של המחשב
" עיין .בפסוק לעיל ישנם שני אישים הנזכרים ,צורר המשיח",עצמו
תחילה עליך לדעת מי המילה"הוא
" ישוע .אז הפסוק אומר לנו ,על ידו להקריב יומי נלקחה משם .איזה מבין השניים להיות המכונה בפי המילה "הוא"? הקורבן
המארח,
היומי נלקח על ידי אנטיכריסט או "הנסיך של המחשב המארח (ישו) ",לגרום להילקח ממך?
הפרשנות הברך אידיוט יהיה כי אנטי המשיח או השטן גרם הקורבן היומי כדי להילקח .אבל אני שואל אותך ,לאיזו מטרה?
הקורבנות שנערך בבית המקדש ,היו לצורך אלה אשר חטאו לפני ביאתו של ישוע המשיח .קורבנות אלו מותר כי אלה אשר חטאו לי
שחטאיהם נשטפו .לכן ,אפשר לחשוב .זה יהיה סיבה טובה השטן רוצה לקחת את זה ,נכון .אני מציע כי השטן היה מעדיף כי הקורבנות
המשיכה .למה ,את שואלת? הקורבנות כבר לא צריך האישור של אלוהים .עם אלוהים נותן את חייו על הצלב בגלל חטאינו ,המטרה של
הקורבן ,אשר היה סמלי של המשכן אמיתי בגן עדן ,מולאה .שום קרבנות נוספים יהיה  effronteryולא עלבון לקורבן של ישוע .לכן ,זה
בגלל ההקרבה של ישוע על הצלב הגורמת הקורבן היומי כדי להילקח.

מקלט הושלך
החלק האחרון של פסוק זה הוא המפתח להבנה של איזו משתי היה שגרם הקורבן היומי כדי להילקח".המקום של המקלט שלו
" היא המפתח .השאלה היא מי מקלט? היה בית המקדש בירושלים המקלט של אלוהים או השטן? לפעמים אתה ודאי
" המילה"שלו
הושלך,
תוהה עם כל החטאים חילול השם שהתרחשו בתוך המקדש על ידי זקני כי אולי זה היה יותר מהבית של השטן מאשר בית האלוהים ,אך
מטרתו הייתה כדי להצביע על ביאת המשיח ,מה שאומר שזה המקלט של ישו .לכן ,את המילים "על ידי אותו" אומר כי בגלל ההקרבה
של ישו על הצלב ,הקורבן היומי נלקח ,שיש עוד צורך בזה.
כמובן ,היהודים המסרבים המשיח לא רואה את זה ככה ,אבל הם הפכו את גבם על אלוהים ,במשך כל הזמן לפני ירמיהו
ויחזקאל ,אשר הביא חורבן בית המקדש הראשון ,לקח רק באותן שנים בין חורבן בית המקדש הראשון על חורבן בית המקדש השני ,כי
אלוהים הציע לישראל כדי לגאול את עצמה  ,והם נכשלו .אני לדון כשל זה האחרון ביתר פירוט.
" וזה אומר כי הוא ,השטן,
עליך להיות זהיר בעת קריאת פסוק זה .המילים",הוא מוגדל עצמו אפילו הנסיך של המחשב המארח,
או צורר המשיח ,מאותגר אפילו הנסיך של המחשב המארח ,אשר לפרש בתור ישוע המשיח ה( -הנסיך של המחשב המארח) .היה זה
עימות שהביא על ההקרבה של ישוע על הצלב ,ובכך להביא לסיומו את הצורך הקורבן היומי .פסוק זה אומר כי המקדש להיות מושלך
למטה כלומר זה יהיה הרס ,אשר מההיסטוריה אנחנו יודעים קרה כאשר הרומאים הרסו אותו בסביבות שנת  70לספירה או כ 30-שנה
לאחר צליבתו של ישו.

הוא התאמן ושגשגו
מארח ניתנה לו כנגד הקורבן היומי בשל העבירה ולאחר שזה מטיל את האמת על הקרקע; וזה מתורגל ,שגשגה .דניאל 8:12

מארח נגד הקורבן היומי  ,המחשב המארח הוא שוב הפניה לישו .המשיח יהיה המארח נגד הקורבן היומי ,כי ההקרבה של חיות
לניקוי החטאים משם היה להמשיך לסבול על ידי אלוהים בגלל הקרבתו בנים.
" מרמז לי ,כי המקדש הותר להיהרס על ידי אלוהים ,הקורבן היומי הסתיימה ,בגלל העבירות של בני ישראל ,בגלל
"בשל העבירה
שלהם לקבל את השקרים והמסורות של השטן וגברים מעל המצוות של אלוהים ,כי ישראל סירבה לקבל את ישוע בתור המיוחל המשיח.
" הוא הפניה להקמת אנטיכריסט קללות זה זה  spoutsואני "" .השקרים זה אומר ,ובכך
המילים ,",שזה מטיל את האמת לקרקע;
" הוא הפניה אל העובדה אנטיכריסט שגדלו ושגשגו למרות השקרים שלה
השלכת האמת על הקרקע .המילים",והוא מתורגל ,שגשגה,
קללות .בהיסטוריה אנו יודעים שמצב זה התרחש במשך שנים  .1260אני אראה את ההתחלה והסיום שנים של שנת  1260תקופת עוד
קצת על תנ ך הזה.

הכוח להעניש
עליך לזכור ,כי אנטיכריסט הוא הכוח של השטן עלי אדמות כדי להשפיע על כמה מקרים לשלוט בגברים ,שליטיהם .אנטיכריסט
היה קיים על פני כדור הארץ מאז אדם וחווה הוסרו מגן עדן .מה כל הנבואות האלו ,כי אלוהים נותן מצביעות על אינה הקמת אנטיכריסט
הקמת אנטיכריסט כמעצמה מסוגל לתת עונש כל מי מתנגדים לו .כפי שכבר הראיתי ,זה מתרחש כאשר אנטיכריסט ניתנת סמכותם של
מדינה ריבונית או האומה ,וזה מה מייצג הסמליות של הקרן הקטנה.

ימים נבואיים 2300
כמו עם הנבואות אחרים ,ימים נבואיים  2300שווה  2300שנה מילוליים .נבואה זו זמן כולל בתוכו כל השנים  1260שהגיעו ל
ידועים כמו ימי הביניים ,כמו גם הפעם אחרי דניאל הנביא של  70שנה כאשר לעם ישראל ניתנת הזדמנות שנייה לגאולה.

לכמה זמן
ואז שמעתי קדוש אחד מדבר ,סנט עוד אמרה אשא את סנט מסוימים אשר דברתי",כמה זמן עוד להיות החזון בנוגע הקורבן היומי,
עוונותיהם של הישימון ,לתת וב המארח כדי להיות הנפוצה תחת כף הרגל?" דניאל 8:13

להיות נשאלת השאלה" :כמה זמן יהיה השטן להפוך את המלחמה על הקדושים של אלוהים ,ולזהם את המקלט הקדושה של
אלוהים ".השמורה נמצאת בית המקדש בירושלים .המקדש השני כמעט מההתחלה היה תחת ההשפעה של השטן .עם ישו נצלב וניתנה
המקדש נהרס ,ההר הקדוש שבו ניצבה אלה שאינם שומם ,זה אומר ,אלו שאין להם אלוהים .אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה,
אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל ולכן אתה מבודד ,בלי שום תקווה הישועה.

מקלט כדי להתנקות
ויאמר אליי",אלף שלוש מאות ימים ( ;)2300אז האם המקלט להיטהר ".דניאל 8:14

עד לנקודה הזאת אנחנו כבר הראו נבואות של פחות מ 2300 -ימים .אז מאחר ימים נבואיים  2300אומר לנו כי יש פרק זמן רב
כל אחרים קצר יותר פרקי זמן שהוטבעו לתוך.
" הוא הפניה אל המשכן בגן עדן ,וכך בסוף בימינו נבואיים  2300או  2300שנה מילוליים,
הביטוי"ואז יהיה המקדש להיטהר,
בראש הכומר ,המשיח ,הכנסייה של ישו ,נטהר אותו (המשכן) על חטאי איש כדי להבין טוב יותר זה ,אני מציע שלך קרא את הקטע
בספר ויקרא פרק  ,22שבו הסביר את חובותיו של כמרים ,הכהן הגדול של המשכן.
זה  2300נבואיים ימים או שנים מילולי  .2300מתי זה מתחיל ,זה לא ייגמר ,אתם עשויים לשאול .קיימות דעות שונות לגבי
מתי מתחיל  2300שנה הזמנים ,אולם בתנ ך הוא מאוד ספציפי לגבי מתי להתחיל כל אלה ,אם קראת את דברי התנ ך מהמשמעות

האמיתית שלהם במקום את מיס-פרשנויות שניתנו על ידי השטן .בסוף הפרק ,פיזרתי גרף ,אשר יעזור לך לראות את הזמנים ביחס קווים
אחרים זמן ניבא על ידי דניאל בפרק .9

ההסבר של גבריאל
זה הגיע עוברים ,אפילו אני ,דניאל ,כשראיתי את החזון ,לחפש את המשמעות ,ואז ,הביטו ,שם עמד לפניי כמו המראה של אדם.
שמעתי הקול של גבר בין גדות  ,Ulaiאשר התקשר ,ואמר",גבריאל ,עשה האיש הזה כדי להבין את החזון" .דניאל 8:15-16

שיש לו החזון ,דניאל רוצה להבין את המשמעות של זה ,כמו שאני בטוח גם אתה-
המלאך גבריאל ניתנת הרשאה על ידי אלוהים או אלוהים ,לתת דניאל הפרשנות של החזון הזה.

הזמן של הסוף
כך הוא התקרב בו עמדתי :הוא לבש ,פחדתי ,ונפל על פניי :אבל הוא אמר לי",להבין O ,אנש :עבור בזמנו של הסוף יהיה החזון".
דניאל 8:17

לפרש כלומר ,כי אף אחד לא יבין את ללא ספק מה החזון הזה הוא על כל עד קצה של זמן ,או אחרית הימים .כי קיבלתי בחסדו
של אלוהים ,ההבנה של החזיונות של דניאל ,מציע לי כי אני גר באחרית הימים או בסמוך להם .זה גם אומר לי ,כי אלה שחיו לפני,
במשך מאות שנים ,לא יהיה ההבנה של מה אלו הפסוקים וזו האמת ,נולד על ידי ההיסטוריה.

כמו בשינה עמוקה
עכשיו כפי שדיבר איתי ,הייתי בשינה עמוקה על הפנים כלפי הקרקע :אבל הוא נגע בי ,שימני זקוף .והוא אמר",ראו ,אהפוך אותך
יודע מה יהיה בסוף האחרון זעמו :כי באותו הזמן מונה הסוף יהיה ".דניאל 8:18-19

בסוף זעמו האחרונה מתייחס שקרים והאשמות לוציפר הפך כנגד ריבונו של עולם .באותו הזמן ,כאשר כל השקרים של השטן
מתגלים להיות שקרים ואת כל המלאכים בגן העדן ואת האנשים של כדור הארץ ידעו אותם כדי להיות שקרים ,ולאחר מכן הקצה להיות,
ואת אלוהים ניקית את שמו ,אז אלוהים יהיה מסוגל להתמודד עם השטן פעם אחת ולתמיד.

האל יפרש נבואותיו
האל הבאים באמצעות מלאכו גבריאל ,נותן לנו הסבר הפסוקים הקודמים.

האימפריה הפרסית
ה ram-אשר אתה  sawestשיש שתי קרניים הן מלכי פרס ומדיה .דניאל 8:20

אז זה נותן אימות כדי הנחרצות קודמות שלי כי החלק השני של הפסל או החזה והזרועות של כסף ,כמו גם את החיה השנייה,
הדוב זה היה שפופות בצד אחד ,ואז שוב ה ram-עם קרן אחת גבוה יותר מאשר האחרים נמצאים כל  symbolismsשל האימפריה
הפרסית-מדיה.

האימפריה היוונית
העז קשה הוא מלך  :Greciaקרן נהדר בין עיניו הוא המלך הראשון .דניאל 8:21

שוב ,זה תומך מה שאמרתי ,כי החלק השלישי של הפסל מייצג יון ,כמו גם החיה ,הנמר ,כמו גם הוא העז .זה גם נותן אימות כי
המלך הראשון דיבר הוא למעשה אלכסנדר מוקדון ,שהיה זה אלכסנדר שאיחד את הקואליציה מקדונית-גרקו ,אשר לאחר מכן כבשו את
הקמת האימפריה היוונית האימפריה הפרסית.

ארבעת מלכי יוון
זה להיות שבור ,בעוד ארבעה .עמדתי על זה ,ארבע מלכויות יעמוד מחוץ האומה ,אך לא את הכוח שלו .דניאל 8:22

את קרן אחת של העז .הוא מקולקל ,זה אומר כי אלכסנדר מת ,והוא ארבע לעמוד במקומו .אלכסנדר מת בשיא כוחו ,כי אין
יורש העצר ,הגנרלים שלו ארבעה לפצל את האימפריה ביניהם .אך לא את הכוח שלו ,אומר כי אלה ארבעת המלכים אין לי הכוח או
האופי של אלכסנדר הגדול ,לכן האימפריה נשאר בנקודת הגבול אלכסנדר קובע ,לא להרחיב גבולנו.

מלך ארשת עז
בזמן האחרון של הממלכה שלהם ,כאשר הפושעים הם מגיעים עד תומה ,מלך ארשת פנים עז ,וההבנה משפטים כהה ,יעמוד .דניאל
8:23

פסוק זה קופץ .ממש מתחת האימפריה הרומית ,מספרת לנו על מלך מרוחק עוד יותר .הדבר נעשה כדי להמחיש ,זה המוקד של
סיום זמן ך הנבואה לא על רומא ,אבל על הזרע או את האביב ,במיוחד על הקרן הקטנה או אנטיכריסט ועיבוד שלה עם האומות עשר
למלא את החלל שנוצר כאשר נפלה העיר רומא.
מלך ארשת עז מתייחס אנטיכריסט ,כמו מלך ,ובכך נותן אימות כי הקרן הקטנה היא ממלכה .פסוק זה גם נותן רמזים לזהותו
" כי הוא בעל אופי אלים או פראית ,לא סלחנית או רחום .
של אנטיכריסט .פירוש המילה",Fierce

בזמן האחרון
בזמן האחרון ,הוא ביטוי מעניין לי .המילים" ,בזמן האחרון" מתייחס לאחרית הימים .אל תבלבל את ההבדל בין ההתחלה
והסיום של אחרית הימים .כפי שכבר הסברתי ,אני משוכנע כי ההתחלה והסיום של מתחיל כאשר יוליוס קיסר ,מכריז על עצמו דיקטטור
לכל החיים ,ובכך מסיים הרפובליקה הרומית ,הקמת האימפריה הרומית ,הדבר מתרחש אי שם בסביבות  30לפנה ס .זה אני רואה בתור
ההתחלה והסיום של כיוון עם אדם אחד בלבד( ,הקיסר) ,לשלוט ,שהשטן הוא יכול לקבל תפיסה הרבה תקיף של שליטה של האימפריה
הרומית ,ובכך נותן לשטן רחוק יותר כוח על ההמונים.

אחרית הימים
אחרית הימים לעומת אינה כל כך ספציפית בהתחלה שלו ,אבל זה זה מתייחס האלו בשנים האחרונות ,לפני הופעתו השנייה של
ישו .דרך חסדו של אלוהים ,אני כבר הראו כי אנו נמצאים כעת אחרית הימים ,מלחמת העולם הראשונה ,התלאות המדוברת של ספר
ההתגלות ,הגיע אלינו .אני רואה את תחילת אחרית הימים כמו להיות באותו יום תועבה של עזובה ,או המנהיג של דת אנטי המשיח,
(האפיפיור קתולי) ,ניצב במקום קדוש ,שהדבר אירע בחודש מאי .2014
ממלכת שלהם ,מתייחס ממלכות או אימפריות של היוונים והרומאים ,וזה ממלכות שלהם את הפושעים ,יכנס מלא שלהם .וזה
כמובן אומר כי אנטיכריסט( ,ובעל עבירות מכבדו) יוקם ,ולהשיג שלה במלוא העוצמה וסמכות בתור מדינה ריבונית.

משפטים כהה
הבנת משפטים כהה הוא הפניה אליו להיות בשותפות עם השטן .זה גם אומר הוא יודע כיצד להונות ולספר שקרים כי כאשר
אמר נשמע האמת ,אשר שוב הוא הפניה אל השטן ,למי אלוהים קורא את נסיך השקרים.

לא בכוחו
יהיה כוחו האדיר ,אבל לא את כוחו :והוא יהיה להשמיד להפליא ,ואת האם פרוספר ,בפועל ,ולא יהיה ויהרוס את העם הקדוש.
דניאל 8:24

".
זוכר :הראיתי לך מוקדם יותר בנוגע לשימוש "הוא ,ואת אותו ,או שלו" .אלוהים מתייחס בפסוק זה אנטיכריסט כמו",הוא
הישות צורר המשיח יהיה כוח כדי להשיג את מה שכן ,למרות היותו נחות בגודל של האומות סביבו.
זכור :זה קרן קטנה אשר היא סמלית של אומה קטנה וזה במדינה קטנה זה צורר המשיח ,אשר יש לו את הכוח להעניש ,לרדוף
את המתנגדים שלו בבשורה שקרית .לפני הכוח אנטיכריסטוס( ,האומה הקטנה) ,נקבע ,אנטיכריסט היה רק היכולת להשפיע על גברים
שהיה אישיות דומה ,מי העוסקים בפעילות בלתי מוסרי הוא דרך השטן .עם הקמתה של האומה-ישו ,כנסיית שהשיגה את הכח להעניש
ולהשמיד את מי ייתן אחרת אמיתי ונכון פולחן האל הבריאה .השטן היה כוח אמיתי בעולם של האדם נקמה המדויק ,העונש על הקדושים
של האל ,אשר גורם מלא שימוש של משפטי האינקוויזיציה חשכת ימי הביניים.

הביטוי",אבל לא את כוחו ",הוא עוד מושג הזהות של אנטיכריסט טוב .זה לא צריך צבא כדי לכפות את רצונה על אחרים ,אבל
מסתמך על אומות אחרות של אירופה ,שיש לו השפעות חזקות ,כדי לבצע את שלה עונשים ,רדיפות על זה .זה זה ברפש מראש וחיזוק
אנטיכריסט מה שהופך את המדינות האלה של אירופה הרחבה של אנטיכריסט ,למה אלוהים יעניש המדינות האלה במהלך הימים
האחרונים.

העם הקדוש
וזה כמובן ,העם הקדוש או הקדושים של (הכי גבוה) המבקשת אנטיכריסט להשמיד או מלחמות נגד ,אולם אם מישהו אחר
בעדו ,או מציג כל התנגדות הדוגמה שלה ,זה יהרוס אותם ,אפילו אם הוא מלך של מדינה אחרת ,אשר הוכיח בהיסטוריה.

להרוס על ידי השלום
ויגרום באמצעות מדיניות שלו גם הוא מלאכה לשגשג בידו; והוא יהיה להגדיל את עצמו בלבו ,ובשלוה ישחית רבים :הוא יעמוד
שר שרים;  .אבל הוא יהיה שבור בלי יד .דניאל 8:25

באמצעות מדיניות שלו מתייחס הדוגמה הדתית ואת מסורות אנטיכריסט יקים.
",
" ,משמש בפסוק זה הוא המילה האנגלית מתרגמת מן המילה בעבריתMirmah",
הוא ,כי מלאכה לשגשג בידו .המילה"מלאכה
מה שאומר להוליך שולל ,הונאה ,שקר ,גייל ,בעדינות ,בגידה .אז זה על-ידי אלה קללות זה אנטיכריסט משגשגת.
ובשלוה ישחית רבים .משמעות הדבר היא כי "הוא ",אנטיכריסט ,לא לנהל מלחמה עם הנשק נורמלי של צבאות נגד כל
המתנגדים לו ,אבל על ידי רמאות ,שקר וכזב ,על ידי מתן עדות שקר נגד היריבים שלה ,זה יגרום האומות וסאל לשאת החוצה להורג
האלה זה לא עושה את זה עצמי .כל כך מוצלח הוא אנטיכריסט כי הוא מסוגל לשלוח מאנשיו שלו לתוך גבולות מאוד מדינות אחרות,
ללא חשש מפעולת תגמול על ידי מדינות אלה ,ולקחת את אזרחיה עינויים ומוות ללא התחשבות בחוקי האזרחים האלה אומות אחרות.

הנסיך של הנסיכים
פסל מתכת ,הרגליים ואת האצבעות שהיו שבורים לחתיכות מאבן לא בנויה בעבודת יד .דניאל 2:34-35

הנסיך של נסיכים הוא הפניה ישו המשיח ,שהיה בזמנו של דניאל ,לא להיוולד  600שנים נוספות .צורר המשיח ,דרך השקרים
שלו תרמיות ,לזהם ולשנות את תורתו של ישו ,עד כי הם יהיו לא מזוהה בתור ישוע על ידי אלו שמתחילים ללמוד בשקידה את תורתו
" היא חזרה
של ישו .באמצעות השיעורים לבוא ,אני אראה איך אנטיכריסט משיגה את זה .ההפניה למשפט",אבל יהיה שבור בלי יד,
הפניה:
כפי שאתה אולי זוכר ,פסוק זה היה התייחסות אחרת ישוע המשיח .עם הגדרות אלה ,בואו לנסח את הפסוק הנ.
"דרך למדיניות אנטי המשיח ,שימוש ,רמאות ,שקרים ,עדות שקר ,אנטיכריסט יגביר את עצמו בליבו ו על ידי שימוש
 treacheriesהאלה ,הוא ובשלוה ישחית רבים הקדושים של אלוהים .אנטיכריסט ואף אעמוד מול בנו של האלוהים ,אבל בסופו של
דבר הוא יהיה שבור ללא יד על ידי המשיח".

לא ימים רבים
החזון של הערב ,בבוקר שבו נאמר נכון :היכן .שתוק אתה החזון; זה יהיה במשך ימים רבים .דניאל 8:26

חזון אמיתי.
חזון דניאל ואני מוסברת על ידי המלאך גבריאל נוסף כתביהם גבריאל ,כי זה נכון ,ולכן חיזיון מאלוהים .כאשר אלוהים אומר
משהו יקרה ,אז זה יקרה ,זה צריך להיות ללא ספק.

ימים רבים
ההפניה יהיה במשך ימים רבים יש התייחסות נוספת הנבואות האלו מיועדים לאלו שגרים אחרית הימים כדי להבין ,אלה בימים
של דניאל או במשך מאות רבות לאחר מכן.

יום אחד במשך שנה אחת
ההפניה אל ימים רבים גם מסייעת לקבוע כי יום בנבואות אחרית הימים הוא סמלי לשנה ? .את לא רואה זה הביטוי" ,עבור יהיה
במשך ימים רבים" ,בעצם אומר במשך שנים רבות? זה הולך יחד עם מה שאלוהים גילה לנו בבית הספר של יחזקאל ,לכן אלוהים מראה
לנו שיום אחד שווה לשנה אחת בנבואות אחרית הימים ,בסוף יום.

אף אחד לא הבין את החזון
אני דניאל התעלף ,היה חולה מסוים ימים; לאחר מכן קם ,ועשה .המלך; נדהמתי-החזון ,אבל לא הבנתי את זה .דניאל 8:27

זה להציע לי ,כי אני צודק לגבי הנבואות להיות למי שגר באחרית הימים ,כי אין ספק דניאל לדון ' החזיונות שלו עם אחרים של
היום שלו ,ולא היה להם מושג מה החלומות אומר ,עדיין שאלוהים נתן לי הבנה זו ואני דרכי אתה גם יכול להבין .זוהי עוד הוכחה נוספת,
בראשי ,בו אנו חיים אחרית הימים.

במסע ארוך.
אלוהים לקח את הדרך להראות לנו את הזהות של אנטיכריסט אז כאשר סוף סוף קיבלנו את זהותו ,נדע שזה יהיה נכון .בגלל כל
הראיות הוא נתן לנו .אוותר על דיון מלא והסבר על כל מזהי של אנטיכריסט בשיעור אחר.

