Lição 15
Satanás através da história
Esta é uma discussão sobre a identidade do anti-Cristo, mas Deus se sente que para entender quem é que
o anti-Cristo, você precisa de uma visão histórica da participação de Satanás nos assuntos do homem e suas
tentativas de enganar o homem de conhecer o verdadeiro Deus, e o que ele (Deus) defende.
Estou convencido de que Satanás estava no trabalho na hierarquia do templo em Jerusalém, vejo isso
como a única razão que os descendentes de Jacó, até os sacerdotes no templo poderia ser tão facilmente
seduzida partir os mandamentos de Deus, depois de ter experimentado todos os seus milagres e o amor que ele
derramou para e por eles ao longo de suas gerações e tendo em sua posse a palavra de Deus como foi dada a
eles nos escritos de Moisés.
Quem tem sido gerado um judeu ou um cristão, conhece as histórias da Bíblia e sabe que Satanás
começaram a interferir nos assuntos do homem quando Adão e Eva eram ainda no jardim do Éden. É minha
opinião que todas as religiões já estabelecidas e cada Deus sempre adorada, exceto para a verdadeira fé e o
verdadeiro Deus, o Deus da criação, são a invenção de e estabelecida por Satanás. Satanás faz isso como uma
forma de puxar a humanidade longe de adorar o Deus verdadeiro, em vez disso dando adoração a Satanás.
Para demonstrar isso e mostrar uma continuação histórica das tentativas de Satanás para enganar a
humanidade, Deus nos deu os profetas, através de quem ele nos diz a verdade como um equilíbrio de contador
de mentiras de Satanás.

Como Satanás encontra-se
A primeira profecia gravada foi feita pelo próprio Deus no jardim do Éden. Você só conhece a história,
mas vamos olhar novamente à luz das tentativas de Satanás para enganar o homem, causando assim a sair a
adoração do Deus verdadeiro.

Conversa amigável
Agora a serpente era mais subtil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele
disse à mulher, "Sim, Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?" Gênesis 3:1
Como todos sabemos, a serpente é Lúcifer ou Satanás, o inimigo caído, disfarçado. Isto pergunto-me se
antes Satanás mentiram para Eva, se Deus permitiu que os ângulos assumir a forma das bestas do campo, ou se,
ao fazê-lo, Lúcifer já estava violando as leis de Deus antes de sequer falou uma palavra a Eva. Uma coisa que
você deve ter em mente, Satanás estava contando mentiras e da fermentação da rebelião no céu tempo antes ele
disse encontra-se a Adão e Eva. Não é só homem que ele enganou, mas os anjos e outros seres celestiais
também.
A palavra "sutil" é traduzida da palavra hebraica, "Aruwm", que quer dizer, inteligente, astuto,
de forma enganadora. eu quero que você tome nota de como Satanás começa a sua comunicação com Eve no
versículo acima. Ele é amigável e é simplesmente uma pergunta, como se estivesse curioso.

Resposta de Eve
E a mulher disse a serpente, "podemos comer do fruto das árvores do jardim: mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem vós devem tocá-lo, para que não vos
morrem." Gênesis 3:2-3
Como você pode ver, por uma conversa amigável, Satan deu razão de Eve para pensar sobre as palavras
de Deus e seu mandamento que ela não come de uma árvore.

Primeira mentira gravada
E a serpente disse à mulher, "vós não certamente morrerá:" porque Deus sabe que no dia podereis
comer, em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal. Gênesis 3:4-5
Satanás só chamado Deus um mentiroso e um enganador. Primeiro ele diz Eve exatamente o oposto do
que Deus tinha dito, "Ye morrerá certamente não," em seguida, ele adiciona um pouco mais para colocar
dúvida sobre as intenções de Deus na mente de Eve, dizendo-lhe que Deus não quer tê-los a comer da árvore,
para se fazem, "em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses Conhecendo o bem e o mal. "

Um pecado perdoável
A maioria de vocês sabe que este é o primeiro pecado. O que você pode não saber é que o primeiro
pecado é não o que você acha que ele é. Eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore, sim. Isso é um
pecado contra o mandamento de Deus, um pecado perdoável. Jesus nos diz que este pecado é perdoável, então
por que então são Adão e Eva despejado fora do jardim?
Em verdade vos digo que, "todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e blasfêmias com
que assim sempre eles serão blasfemam:" Mark 03:28

Pecado de Adão
O verdadeiro pecado que Adão e Eva cometeram é em seus acreditando que Deus lhes tinham mentido,
aceitando blasfemar falada por Satanás, sobre a verdade de Deus. Isto é um pecado contra o Espírito Santo, não
contra os mandamentos de Deus. Este é o pecado que todos os homens nasceram com desde então! A pena para
este pecado é a morte mortal. Adam não pecou, ele nunca morreria.
Mas ele que é blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, mas está em perigo de condenação
eterna: Mark 03:29
Caso você não tenha notado, Satan blasfemou contra o Espírito Santo quando ele chama Deus um
mentiroso e um enganador. Para fazer assim, é trazer a questionar o próprio caráter de Deus e manchar sua
reputação e sua honra. O bom nome de Deus é revelado em tudo o que ele fica para, e que pode ser visto como
um reflexo nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. O fato que, Adão e Eva acreditaram
mentiras de Satanás, ao invés de ficar rápido à palavra de Deus, é o pecado imperdoável, e por isso foram
expulsos do jardim.
Como você pode ver, é Satanás quem é o mentiroso e enganador, não Deus, e porque Adão e Eva, frente
e verso com Satanás, dois partilham em pecado de Satanás, que quer dizer que Satanás também saberá morte
como profetizado no livro do Apocalipse.

Um Deus ciumento
Para eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, que visita a iniqüidade dos pais nos filhos até a
terceira e quarta geração deles que me odeiam. Deuteronômio 5:9

É incompreensível para mim que Adão e Eva, que conhecia a Deus pessoalmente e intimamente, face a
face e que um dia, cada semana, O sétimo dia, Deus descia do céu e comungar com seus filhos. Que o
conheciam pessoalmente e intimamente. Ele era seu pai, mas eles eram tão rápidos para aceitar mentiras de
Satanás. Então o verdadeiro pecado, aquele que nós todos urso, é o pecado contra o Espírito Santo, não que
Adão e Eva comeram da árvore proibida.
Sou um pai e um grande pai e ter um dos meus filhos, que eu amo com todo meu coração, aceitar como
verdade mentiras que disse sobre e contra mim, partiria meu coração. Se você simpatizar com esta dor, então
você pode sentir a dor que isso deve ter e talvez ainda faz com Deus.
Uma coisa que você pode querer manter em mente ao estudar as profecias. A razão pela qual Deus dá a
seus profetas as visões, é apontar para nós que Satanás tem sido em torno de causar guerras e criação de outras
religiões, há muito tempo. Tudo com a finalidade de confundir o homem sobre quem é Deus, e como nós
devemos adorá-lo. Mostrando-em uma progressão histórica de como o poder do anti-Cristo é estabelecido,
melhor poderemos compreender o engano e falsidades por aquilo que são.

Primeiras coisas antigas
Antes de prosseguir com as profecias do livro de Daniel, eu quero compartilhar algo com você.
Lembre-se das coisas passadas da velha: por que eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, e não há
outro semelhante a mim. Isaías 46: 9
As primeiras coisas antigas são uma referência para os sete dias da criação, que é apoiado pelo fato de
que Deus começa esta frase com a palavra "Remember", que se lembra é a mesma palavra que Deus usa para
iniciar o quarto mandamento. Estou convencido de que este não seja por acidente ou coincidência.
Deus precisa de você para lembrar que ele é o criador de todo o universo e tudo o que está dentro. Na
verdade, ele criou você, e que ele sendo que seu criador tem o direito de exigir que você adorá-lo, como ele diz,
não como você achar conveniente, por sua, (Deus), prazer, não por seu prazer.

Deus prediz o futuro
Anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo,
"meu conselho ficará de pé, e farei todo o meu prazer:" Isaías 46:10

Como você verá no livro de Daniel, Deus vão nos dizer do que está por vir no futuro, em relação ao
Daniel, que viveu por volta de 600 A.C., com 100% de precisão. Nenhum homem pode fazer isso. Satanás não
podem fazer isso. Só Deus podem ver o futuro. Que ele revelou eventos com precisão com antecedência, para
2.600 mais anos desde que Daniel, provou para mim que Deus é real, Deus está vivo, e ele tem um plano. Nós
apenas precisamos aceitar isso, e viver dentro de suas leis e as promessas que ele fez para nós da vida eterna,
será cumprido. Se você sabe disso, e acreditar nisso, você está no seu caminho para a salvação.

Por prazer do Deus
Estas palavras seguintes têm profunda importância. "E farei todo o meu prazer." Neste versículo um
Deus torna perfeitamente claro que não importa o que queremos ou desejamos, que é por prazer dele que nós
existimos, e é por seu prazer, se sobrevivermos. Deus oferece-na "vida eterna", mas para receber este
presente, devemos obedecer-lhe, fazer o seu prazer não é nosso.

Isso vai acontecer, em Deus confiamos
Eu disse-o, também vou levá-la para passar; Eu tem propósito isso, eu também o farei. 46:11 de Isaías
Neste versículo Deus está nos dando garantia que quando colocamos nossa confiança em Deus, nunca
teremos a duvidar dele ou a sua palavra. Quando Deus diz que ele vai fazer algo e, em seguida, será feito,
quando Deus diz que uma grande guerra e um grande tribulação sobrevirá a homem no fim dos dias, então
precisamos não dúvida de que vai ser assim como Deus nos diz que vai ser, e, portanto, devemos viver nossas
vidas curtas em obediência a Deus para que quando esta carta chegar. , seremos aqueles que estão protegidos
contra o pior de tudo.

Digo-lhe de antemão, para que você saiba
Agora digo a que você antes que ele venha, que, quando ele veio para passar, pode crerdes que eu sou
ele. John 13:19
Interpretar estes três versos simplesmente para dizer. "Eu sou Deus, e eu PROVAREI que la" Que
Jesus também fala essa mansão é mostrar que Jesus é Deus, o mesmo Deus do antigo testamento a partir do
novo testamento. Que Jesus pode dar previsões do futuro é uma prova que ele é Deus. Vim para aceitar que não
há testamento velho ou novo testamento, há apenas uma continuação de instruções e avisos desde o início da
Bíblia para seu fim de Deus.

O primeiro advento de Cristo solteiros uma transição de convênios antigos, onde Deus dá promessas de
terra e nação das gerações futuras, para a nova aliança, onde Deus dá a promessa de vida eterna e o paraíso de
cada um de nós como indivíduos com Deus no céu.

Promessas de Deus
Isto é como nós acreditamos na palavra de Deus. Abraão é um bom exemplo de fé, fundada sobre a
crença na palavra de Deus. A seguinte discussão de Abraão revela que isso seja verdade.

Abrão pede a Deus um herdeiro
Depois destas coisas veio a palavra do senhor a Abrão numa visão, dizendo: "não tenha medo, Abrão:
Eu sou o teu escudo e teu superior a grande recompensa." Gênesis 15:1
E disse Abrão, "Senhor Deus, que queres tu dá-me, vendo eu ir sem filhos, e o mordomo da minha casa
é este Eliezer de Damasco?" E Abrão disse: "Eis que, me não deu nenhuma semente: e, eis um nascido na
minha casa é meu herdeiro." Gênesis 15:2-3

Deus promete um filho
E, eis que, a palavra do senhor veio-lhe, dizendo: "isto não será teu herdeiro; Mas aquele que virá de
tuas próprias entranhas será teu herdeiro." Gênesis 15:4
A palavra "herdeiro" é definido como: herdeiro ou beneficiário. No filho herda a riqueza quando
morreu o pai.

A semente de Abraão
E ele o trouxe para a frente no exterior e disse: "agora olhe para o céu e contar as estrelas, se és capaz
de numerá-los:" e ele disse-lhe: "e tua semente será." Gênesis 15:5
A "semente de Abraão" não é necessariamente a mesma coisa que o herdeiro, ou o descendente de
sangue de Abraão. A "semente" também pode ser uma referência para todos os que crêem na palavra de Deus
como Abraão. Eu sou uma "semente" de Abraão, mesmo que eu não sou um descendente de sangue de Abraão.

Eu "Believe", a palavra de Deus, e quando Deus diz, "Eu farei isto," Eu sei sem dúvida que será feito. É isso
que me faz semente Abrahams.
Nos versos acima, Deus está prometendo Abrão, o dom da terra que chamamos a terra prometida, o dom
da semente de Abrão então sendo numerada, que será mais do que as estrelas nos céus. Nesta promessa, Deus
não promete que Abrão terá um filho, sendo esta uma promessa separada no versículo anterior, nem há uma
promessa que a semente de Abrão serão os descendentes de sangue de Abrão. Tenho certeza que Abrão acredita
que Deus está se referindo ao filho prometido por Deus, como tenho certeza de que o leitor pode fazer tão bem.
Deixe-me mostrar-lhe porque não é os descendentes de sangue de Abrão que será a sua semente, mas aqueles
como Abrão que acreditar ou ter fé, que será a semente de Abrão.

Semente de Abrão
Deus escolheu Abrão para ser verdadeira adoração do Patriarca de Deus, porque acreditava que Abrão,
na palavra e promessas de Deus. Ele acreditava mesmo quando lógica disse que a promessa era impossível na
ordem natural do mundo.
E o Senhor apareceu-lhe nas planícies de Manre: e (Abraham) sentou-se na porta da tenda, no calor do
dia; e Levante seus olhos e olhou, e, eis três homens por ele: e quando visse (Abraham), ele correu para
atendê-las da porta da tenda e inclinou-se para o chão e disse: "meu senhor, se agora achei favor em teus
olhos, faleceu não, peço-te, de teu servo:" Gênesis 18:1-3

Sarah riu
E eles disseram-lhe: "Onde é Sarah tua mulher?" E ele (Abraham) disse: "Eis aqui na tenda." E ele (o
anjo de Deus) disse, "Certamente voltarei a ti de acordo com o tempo de vida; e, eis, Sara tua mulher terá um
filho." E Sarah ouviu a porta da tenda, que estava atrás dele.
Agora, Abraão e Sara eram velhos e bem atingidas em idade; e ele deixou de ser com a Sarah, à
maneira das mulheres. Por conseguinte, Sarah riu dentro de si mesma, dizendo: "Depois que eu me depilei
velho deve ter prazer, meu senhor sendo velho também?" Gênesis 18:9-12
Em acreditar que a palavra e a promessa de Deus, Abrão mostrou sua plena fé no Deus da criação. Com
a idade de 100 e Sarah sua esposa sendo 90, é impossível pensar que ela poderia conceber então sozinho, ter um
filho.

Fé de Abrams foi tal que ele sabia que se Deus disse que isso iria acontecer, então isso iria acontecer.

O senhor é todo-poderoso
E o senhor disse a Abraão, "Portanto Sarah riu, dizendo, eu com certeza suportará uma criança, que
sou velho? É algo muito difícil para o senhor? Na altura nomeada voltarei a ti, de acordo com o tempo de vida,
e Sara terá um filho". Gênesis 18:13-14
E Sarah negou, dizendo, "Eu ri não;" porque ela estava com medo. E ele (o anjo de Deus) disse: "não;
Mas tu rir." Gênesis 18:15
Nesta promessa dada a Abraão, tenho certeza que Abraão e você leitor, é dado reforço que, quando Deus
fala da semente de Abraão, que é uma referência para os descendentes de sangue de Abraão através de seu filho.
Você estaria apenas parcialmente correto, no entanto.
A semente de Abraão é a fé, crença, de que uma promessa de Deus é uma promessa que será mantida.
Todos os que têm essa crença são a semente de Abraão. Isto pode ser melhor ilustrado na definição da palavra,
"Israelita".

Os israelitas
Da mesma forma que um israelita não é necessariamente um descendente de sangue de Jacob, então
também são aqueles da fé não necessariamente sangue descendentes de Abraão. Isto pode ser melhor ilustrado
na história de Jacó e seu relacionamento com Deus. Permitirá que você leia esta história na Bíblia. A seguir, no
entanto, é uma abreviação da história de Jacó.

Jacob se arrependeu de seus pecados
eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade, que tu tens tirarás a teu
servo; porque com minha equipe que eu passei este Jordão; e agora sou tornam-se duas bandas. Liberte-me,
peço-a, da mão do meu irmão, da mão de Esaú: porque eu o temo, para que ele virá e castigar-me e a mãe com
as crianças. E tu sádico, eu certamente fazer-te bem e fazer a tua descendência como a areia do mar, que não
pode ser contado para a multidão. 32:10 Genesis-12
Com esta oração a Deus, Jacob revelou sua vergonha por ter pecado, pedindo a Deus para perdoá-lo e
dar a causa com Esaú seu irmão para perdoá-lo.

Jacó supera
E Jacob foi deixado sozinho; e lá lutou com um homem com ele até a quebra do dia. E quando ele, (o
homem), viu que ele prevaleceu não contra ele, ele, (o homem), tocou o ninho dele, coxa (Jacob), e o oco da
coxa de Jacob era fora do comum, como ele lutou com ele. E ele, (o homem), disse, "Deixe-me ir, pois quebra o
dia." E ele, (Jacob), disse, "não te deixarei ir, exceto tu me abençoe." Genesis 32:24-26
Primeiro dizem que Jacob é deixado sozinho, então ele diz que Jacob lutou com um homem que estava
com ele. Desta forma, Deus nos dá entendimento que este não é um homem com quem luta com o Jacob.
Mais uma prova disso é quando Jacob pede que o homem lhe abençoe. Eu sou da opinião que Jacob
sabia que neste momento que este homem não é um homem, mas Deus todo poderoso.

Jacó prevalece com Deus
e ele, (Deus), disse-lhe: "Qual é teu nome?" E ele disse, "Jacob". E ele, (Deus), disse, "teu nome não
será chamado nenhum mais Jacob, mas Israel: para como um príncipe tendes poder com Deus e com os
homens e tens prevalecido." Gênesis 32: 27-28
Quando Jacob prevaleceu com Deus, em obter o perdão de Deus, então Jacob saiu para encontrar o
irmão e pedir perdão dele.
Quando Jacob prevaleceu com Deus, em obter o perdão de Deus, então Jacob saiu para encontrar o
irmão e pedir perdão dele.
Da mesma forma que um israelita não é necessariamente um descendente de sangue de Jacob, então
também são aqueles da fé não necessariamente sangue descendentes de Abraão. Isto pode ser melhor ilustrado
na história de Jacó e seu relacionamento com Deus. Permitirá que você leia esta história na Bíblia. A seguir, no
entanto, é uma abreviação da história de Jacó.
Esta história pode ser usado por todos os que pecaram contra Deus e os outros que nós amamos e
animem-se no fato de que, o perdão é possível se nós mas só arrepender de nossos pecados e depois pedir
perdão, de quem amamos, bem como de Deus.
O que Jacob tinha prevalecido sobre, é seus pecados. Em fazê-lo, ele mais uma vez tornou-se um com
Deus e uma vez mais sob as leis e mandamentos de Deus, retornando para a plena fé e adoração a Deus, o que o
apóstolo Paulo chamou "Andar no espírito do senhor."

Esta história pode ser usado por todos os que pecaram contra Deus e os outros que nós amamos e
animem-se no fato de que, o perdão é possível se nós mas só arrepender de nossos pecados e depois pedir
perdão, de quem amamos, bem como de Deus.
O que Jacob tinha prevalecido sobre, é seus pecados. Em fazê-lo, ele mais uma vez tornou-se um com
Deus e uma vez mais sob as leis e mandamentos de Deus, retornando para a plena fé e adoração a Deus, o que o
apóstolo Paulo chamou "Andar no espírito do senhor."

Renomeado de Jacob para Israel
Deus, portanto, ele renomeia o Israel, porque ele tem superado seus pecados e assim deu-se volta para a
adoração de Deus. Isto é importante, para nós, porque temos também de superar nossos pecados, se nós
queremos receber o perdão de Deus e então ser capaz de tomar o nosso lugar no adorando-o como Deus ordena.

Superar seus pecados
Sob a nova aliança, os filhos de Israel não são isso porque eles são falecidos de sangue de Jacob, mas
porque eles superaram seus pecados e recebido o perdão deles, como fez o Jacob. Os judeus são os
descendentes de Jacó, isto é verdade, mas um filho de Israel, ou israelita, é porque eles como Jacó superaram
seus pecados e receberam o perdão de Deus. Eles são adoradores do Deus verdadeiro, na fé verdadeira, como
enunciado nos dez mandamentos. Em outras palavras, eu sou um dos filhos de Israel, um israelita, mesmo que
eu não sou descendente de Jacó, ou qualquer outro que conhecemos como judeu.

Uma criança de Israel
Eu sou um filho de Israel, não por causa de minhas linhas de sangue, mas por causa da minha fé. Com
este conhecimento que já não refiro-me a mesmo como um cristão, esse nome tendo sido poluída por Satanás e
seu falso evangelho, agora refiro-me a mesmo como um israelita.
Os filhos de Israel que são porque como Jacob, eles superaram seus pecados. Então quando Deus diz
que de todas as tribos dos filhos de Israel, também pode significar não judeus, mas aqueles que superaram seus
pecados.

Filhos de Jacob superaram seus pecados
Os filhos de Jacó, que dão seu nome para as doze tribos, também foram aqueles que superaram seus
pecados. Como tal, as tribos de Israel, foi fundada por aqueles que superaram seus pecados, quando eles

pediram seu irmão Joseph, quem tinham vendido como escravos, para perdoá-los. Sendo esse o caso então a
Deus para dizer de todas as tribos dos filhos de Israel não tem que dizer descendentes de sangue de Jacob.
Da mesma forma, a semente de Abraão são aqueles da verdadeira fé. Deus define "fé" como aqueles
que acreditam que a palavra de Deus é suprema, e que as promessas de Deus são verdadeiras
e confiáveis. Quando Deus diz, "Vou fazer essa coisa" e, em seguida, aqueles de fé não tenham nenhuma
dúvida de que essa coisa realmente será feita, exatamente como Deus diz que vai ser.

Aqueles da fé
Adam era da fé até que ele foi enganou por Eva e a serpente.
Noé era da fé, como foram seus filhos, porque eles acreditavam que Deus quando ele disse que traria um
dilúvio sobre a terra. Noah revelou a profundidade de sua fé, quando ele e seus filhos construíram a arca, apesar
do desprezo e escárnio de seus vizinhos.
Abraão era da fé e dele foi feito muitas nações.
Isaac foi da fé, então ele colocou sua vida nas mãos de Deus.
Jacob era da fé, antes que ele pecou contra seu irmão e Deus, então Jacob retornou à fé, depois de
superar os seus pecados e recebeu o perdão de Deus, é por isso que Deus ele renomeado Israel.
Eu sou da fé, porque como Abraão, eu acredito que a palavra e as promessas de Deus. Eu sou da fé,
porque, como Jacó, eu venci o meu tempo de vida de pecados e portanto ter justificação para acreditar que Deus
me perdoou. Eu sou da fé, porque eu acredito que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, e que os
ensinamentos de Jesus construir em cima e, assim, cumprir os mandamentos ou as leis de Deus.

A Bíblia, um anagrama
A Bíblia é um livro de instrução. Em suas páginas você aprenderá história, fé, obediência e amor. Isto é
fácil de ver se você acha que a palavra "Bíblia" como um anagrama,
Onde "B" significa "Basic",
"Onde I" significa "Instruções",
Onde "B" significa "Antes",
Onde "L" significa "Leaving",
Onde "E" significa "Terra".

Portanto, a palavra Bíblia significa, "Instruções básicas antes deixando terra."
A única coisa que mudou, que respeita Deus e suas leis são, é os requisitos de sua aliança que ele
estabeleceu com Abraham, em seguida, Isaac e Jacob, e finalmente com Moisés e o Pacto de novo e diferente
que ele estabeleceu com aqueles que aceitam Jesus como Deus na carne de um homem e escreveram as leis de
Deus em seus corações.

Fim dos profetas do tempo
Quando Daniel era apenas um garotinho, ou apenas antes de seu nascimento, Jeremias e Ezequiel
profetizaram sobre a queda e a destruição de Jerusalém e da nação de Israel. Daniel, por causa de suas profecias
do anti-Cristo e da história, levando até e além do nosso tempo atual, é o que se tornou conhecido como um
"Profeta de tempo final," Considerando que Jeremias e Ezequiel não são.

Propôs um lento processo de compreensão
Você pode questionar o que eu vou te mostrar a seguir e perguntar o que isso tem a ver com o antiCristo ou Satanás para essa matéria, é no entanto um lento ainda proposto processo, por isso, fique comigo; no
final você vai ver e compreender.

Uma história do homem
É nos livros de Daniel e Apocalipse, onde encontram-se a maioria das profecias do fim dos tempos.
Nestes livros, Deus dá uma conta de varrer da história do homem, desde um pouco antes de 600 A.C. até
presente neste dia e em nosso futuro próximo. Contando a história do homem, centenas de milhares de anos
antes destes eventos ocorrem.
Antes de começarmos a compreensão dessas profecias, precisam de três perguntas a serem feitas, e você
precisa decidir a resposta sozinho.
(1) Acredita que as palavras da Bíblia são Deus falar com você?
(2) Acredita que as palavras da Bíblia são as palavras dos homens que foram inspirados para
escrever as palavras, por causa de seu zelo religioso?

(3) Acredita que é possível para um ser humano por suas próprias capacidades para ver eventos
no futuro?
Pode um homem ver mesmo poucas horas para as futuras e, em seguida, sozinhos centenas e milhares de
anos? Você decide por si mesmo qual é a resposta a estas perguntas.
O propósito do livro de Daniel, bem como o livro do Apocalipse é mostrar que Deus é real, e que Deus
exige que nós lhe culto como ele define a adoração, e Deus podem provar a mesmo como sendo o criador do
universo, por predizer eventos futuros.

O rei Nabucodonosor
Não é minha intenção de ir até cada um dos versos no livro de Daniel, eu vou dar a discussão para
aqueles que são pertinentes para a compreensão da história do homem, como foi previsto por Deus e nossa
necessidade de compreender o papel de Satanás e o anti-Cristo, na história e no futuro.
e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor sonhou sonhos, com o qual seu
espírito estava perturbado, e o sono de freio dele. Daniel 2:1

O Império Persa
Rei Nebuchadnezzar é o rei do império babilônico, o mesmo rei que conquistou, todos o então
conhecido mundo civilizado. Seu império estendia-se de dentro do dia atual Turquia, que era conhecida como
Ásia menor em seus dias, todo o caminho para o Egito e da costa do mar Mediterrâneo, para o leste, envolvendo
as terras dos medos, dia moderno Iraque, para o Golfo Pérsico e na fronteira com as terras da Pártia, que é o dia
atual, Irã.
Este império foi dividido em três províncias primárias, Babilônia, que incluía o Egito, mídia e Lydia.
Fora deste império viveu principalmente incivilizadas pessoas, até mesmo que os gregos eram principalmente
pastores de ovelhas, vivendo em cabanas de lama.

Primeira profecia no livro de Daniel
Nebuchadnezzar rei teve um sonho, e perturba-lo, então ele chama seus sábios para vir e revelar o
significado do sonho. O sonho era inquietante para ele, que ele despertou do seu sono. Você deve saber que este

não era um evento incomum para o rei. É por isso que ele manteve vários sábios e astrólogos em sua corte. Eles
estavam acostumados a ser acordado no meio da noite para interpretar os sonhos de reis por ele.
Dou-te mais uma vez abaixo um mapa da área, mostrando as fronteiras do império babilônico.

Então o rei mandou chamar os Magos, os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus, para anunciar o rei a
seus sonhos. Então eles vieram e parou diante do rei. Daniel 2:2
Estas são as pessoas que professavam ter a capacidade de ver para o Reino dos espíritos, como tal, que o
rei tinha na sua folha de pagamento para esse efeito.

O espírito de reis é perturbado
e o rei disse-lhes: sonhei um sonho, e meu espírito estava perturbado para saber o sonho. Daniel 2:3
Evidentemente, o sonho era tal que ele deixou o rei angustiado.

Os sábios pedir mais informações
Em seguida, falou os caldeus ao rei em siríaco, Ó Rei, vive para sempre: diga o sonho a teus servos, e
nós iremos mostrar a interpretação. Daniel 2:4

Seus sábios pedir-lhe para dizer-lhes que o sonho era sobre, então eles podem interpretá-lo em seguida.

O rei não se lembra.
o rei respondeu e disse para os caldeus. A coisa é fora de mim: se vós não fará conhecido-me o sonho,
com a sua interpretação, vós serão cortadas em pedaços, e suas casas devem ser feitas um monturo. Daniel 2:5
Quando perguntaram ao rei que digam do sonho para eles poderiam interpretá-lo, ele não conseguia
lembrar o que era. Mesmo assim, ele exigiu que seus sábios e os caldeus, não apenas diga que a interpretação do
sonho, mas o sonho em si. Se eles não conseguiram fazê-lo e, em seguida, iria ser todos mortos, eles e suas
famílias.

Mostre-me o sonho
Mas se vós mostrai o sonho e a interpretação dos mesmos, recebereis de mim presentes e recompensas e
grande honra: portanto shew me o sonho e a sua interpretação. Daniel 2:6
Por outro lado, se eles foram capazes de mostrar o sonho e sua interpretação, eles seria recompensados
enormemente.

Os sábios Repita seu pedido
Eles responderam novamente e disseram, "Que o rei diz a seus servos o sonho, e nós iremos shew a
interpretação de la" Daniel 2:7
Novamente, eles pediram ao rei para revelar o sonho, assim eles poderiam determinar seu significado.

Olhando para ganhar tempo
O rei respondeu e disse: "Eu sei de certeza que vós ganharia o tempo, porque vedes que a coisa passou
do me" Daniel 2:8
O rei sabia que eles estavam tentando ganhar tempo, para que eles pudessem ver o que ele o rei não
tinha nenhuma lembrança do que era seu sonho.

Mas um decreto
Mas, se vós não fará conhecidos-me o sonho, mas um decreto para você: para vos prepararam a mentir
e corromper palavras para falar antes de mim, até que o tempo seja alterado: Diga-me, portanto, o sonho, e
saberei que vós podem Mostrai-me a sua interpretação. Daniel 2:9
O rei está agora convencido de que estes assim chamados sábios eram charlatães, e que ele tinha sido
pagá-las para executar um serviço que eles não tinham a habilidade de cumprir.

Só um Deus
Os caldeus respondeu perante o rei e disse: "não há um homem sobre a terra que pode mostrar a
questão do rei: portanto, não há nenhum rei, o senhor, nem o governante, que pediu essas coisas em qualquer
mago, ou astrólogo ou caldeu." Daniel 02:10
Percebendo que o rei lhes sabia para o que eram, eles tentaram salvar-se, mostrando o rei que o que ele
pediu foi impossível, e, portanto, é algo que não deveria ter sido perguntado.
Você pode tomar nota, que mesmo com esse ponto no tempo, com todas as superstições e a dependência
de adivinhos, estes mesmos adivinhos sabia que que seja impossível para um homem Ver os sonhos ou
pensamentos de outro homem.

Impossível para um homem
e é uma coisa rara que o rei requireth, e não há nenhum outro que pode anunciar antes o rei, exceto os
deuses, cuja morada não é com carne. Daniel 02:11
Só um Deus pode alguém dizer seus pensamentos. Quem não tem essa habilidade. É minha opinião
que Deus tinha uma mão para estabelecer este confronto. Ele é, definitivamente, quem deu o sonho de
Nabucodonosor, mas ele causou este confronto com os reis magos para estabelecer que somente um Deus
poderia ver dentro da mente e sonhos do rei. Deus fizeram isso para o benefício do rei, assim como nós que
leram estas palavras desde que Daniel escreveu-os para baixo.

O rei é insultado
Por esta causa, o rei estava irritado e muito furioso e ordenou para destruir todos os sábios da
Babilônia. Daniel 02:12

Porque eles não poderiam dizer-lhe o sonho dele, e disseram-lhe que ele nunca deveria ter pedido uma
coisa deles, o Rei tornou-se irritado em indignação, ele ordenou que suas mortes. Afinal, o que era o senso
dessas pessoas a pagar um salário, se eles não foram capazes de dizer-lhe o seu sonho? Isso é o que ele
contratou-os para em primeiro lugar.

Matar todos os sábios
e o decreto adiantou que deve ser mortos os sábios; e buscaram a Daniel e seus companheiros sejam
mortos. Daniel 02:13
Daniel e seus três companheiros foram prisioneiros e escravos do rei da Babilônia. Eles eram judeus
trouxe à Babilônia para serem educados nas formas dos babilônios, para que eles podem ser retornados ao seu
povo e regra sobre eles, como representantes do rei. Porque eles eram educados, eles foram incluídos no número
de aqueles considerados sábios.

Por que o fizeste?
Daniel então respondeu com sabedoria e conselhos a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha
saído para matar os sábios da Babilônia: ele respondeu e disse a Arioque do Capitão o rei, "Por que o Decreto
é tão apressado do rei?" Então Arioque fez a coisa conhecida ao Daniel. Daniel 02:14-15
Evidentemente, os guardas foram enviados naquela mesma noite, a matar todos os sábios da Babilônia,
que é por isso que Daniel pediu o capitão do rei, por que o fizeste?

Uma audiência com o rei
Daniel então entrou e desejado do rei que lhe desse tempo, e que iria anunciar ao rei a interpretação.
Daniel 02:16
Uma vez que o capitão tinha explicado a razão para ele, o Daniel pediu que ele fosse dado audiência
perante o rei. Para garantir que o rei lhe daria a audiência, ele disse ao Capitão, que poderia dar ao rei o que ele
pediu.

Daniel reza para Deus
Então Daniel foi para casa dele e fez a coisa conhecida a Hananias, Misael e Azarias, seus
companheiros: que desejam misericórdias do Deus do céu sobre este segredo; que Daniel e seus companheiros
não pereça com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel 02:17-18
Evidentemente depois sua audiência com o rei, o rei deu a Daniel um pouco de tempo. Daniel foi para
seus colegas companheiros judeus, e depois dizer-lhes a situação, eles juntos se ajoelhou e orou ao seu Deus, o
verdadeiro Deus, o criador do universo, por sua assistência neste assunto.

Se dois ou mais oram em uníssono
Novamente eu digo a vós, "que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que
pedirem, isso será feito por meu pai que está no céu." Mateus 18:19
Como você pode ver a partir deste versículo, se dois ou mais rezam para a mesma coisa, será feito. Eu
não estava ciente que levou dois ou mais em comum oração antes de fazer este estudo bíblico, mas isso parece
ser o caso.

Daniel dá graças a Deus
Então era o segredo revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel abençoado o Deus do céu.
Daniel 02:19
O rei em sua raiva não deu tempo para seu sonho de ser revelado a ele, então só posso supor que, depois
que Daniel e seus companheiros tinham rezado, adormeceram, e foi então durante a mesma noite que Deus
revelou a resposta de Daniel.

Deus procura por profetas
e ele disse, "agora ouvir minhas palavras: se houver um profeta entre vocês, eu, o senhor vai me
apresentar-lhe em uma visão e vai falar-lhe em um sonho." Números 12:6
Isto é interessante para mim, porque ele está sugerindo que nem todos podem ser um profeta de Deus.
Evidentemente, há algo especial sobre algumas pessoas que lhes permite ouvir Deus ou seus anjos para falar
com eles. Isso me explica por que tantas pessoas não acredita em Deus, se você não pode ouvi-lo, é difícil de
acreditar.

Como Deus se comunica com os homens
Deus tem quatro maneiras em que ele se comunica conosco.
1. pela Bíblia: a Bíblia foi escrita pela mão de vários homens diferentes, mas deveu-se a ser escrita por
Deus. A definição correta da palavra profeta não é um que fala por Deus, que seria
presunçoso se não a blasfêmia; a definição correta da palavra profeta, é um a quem Deus
fala .
2. Pelos céus: onde está escrito:
E Deus disse: que haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite; e sejam por
sinaise para estações e para dias e anos: Gênesis 01:14
3. pelo contato: por meio de anjos ou a mesmo.
4. por visões: dada aos profetas e dirigido por meio de sua escrita para você e eu.

Oração de Daniel
Daniel respondeu e disse: "Abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre: para sabedoria e
poder são dele:" e ele muda os tempos e as estações do ano: estásem reis e pöe-se reis: ele dá a sabedoria aos
sábios e conhecimento aos que sabem a compreensão: ter revelado as coisas profundas e secretas: ele conhece
o que está na escuridão , e a luz habita com ele. Agradeço-te e louvar-te, Ó Deus de meus pais, que me deu
sabedoria e poder e haveis dado a conhecer a mim agora o que nós desejado de ti: para tu agora fizeste nos
assunto do rei. Daniel 02:20-23
Ao acordar, com a resposta na cabeça dele, ele deve ter ido imediatamente de joelhos e deu graças ao
senhor. Eu sei que tenho.

O sonho revelado
, Portanto, Daniel entrou a Arioque, quem o rei havia ordenado para destruir os sábios da Babilônia:
ele foi e, portanto, disse-lhe: "destruir não os sábios da Babilônia: Traga-me diante do rei, e eu vou mostrar ao
rei a interpretação." Daniel 02:24
Tal era a fé de Daniel, que com certeza e força de espírito, ele foi o capitão do rei e pediu para ser
trazido perante o rei.

Conquista do homem
Tome nota: Estas profecias são dadas ao Daniel para que Deus podem mostrar a progressão lenta
através da história da influência crescente de Satanás e até mesmo controle dos governantes do homem. Com o
passar do tempo, Satanás ganha cada vez mais poder sobre o homem com a finalidade de escravizar a
humanidade. Você poderia pensar de Satanás como uma não-terrestre sendo engajar-se em milhares de anos
para conquistar a terra e a humanidade.

Daniel está diante do rei
Então Arioque em Daniel perante o rei depressa e disse assim-lhe: "Eu encontrei um homem dos cativos
de Judá, que fará sabido ao rei a interpretação." O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltessazar,
"arte é capaz de dar a conhecer-me o sonho que eu tenho visto tu e a sua interpretação?" Daniel 02:25-26
Só posso supor a razão pela qual o capitão do rei entrou hast ao rei, foi porque o tempo estava acabando
e ele estava relutante em matar todos os sábios, no entanto, se ele não o fez, ele iria perder a própria vida.
Se você pode imaginar a cena, o rei está zangado e agora está convencido de que estes homens sábios
são nada mais do que de charlatães. Portanto, quando o Daniel está de pé diante dele, ele olha com desprezo e
suspeita. Não tendo cedeu em sua decisão de ter todos os sábios que destruiu, indaga Daniel, dá-me tanto o
sonho e a interpretação; Senão você será posta à morte onde você está. Embora este versículo realmente não diz
isso, com certeza que Daniel sabe que é verdade.

Reafirma que só um Deus pode ver sonhos
Daniel respondeu na presença do rei e disse: "o segredo que o rei tem exigido não os sábios, os
astrólogos, magos, adivinhos, shew ao rei;" Daniel 02:27
Daniel se repete o que os outros magos já havia afirmado. Ninguém, desta terra poderia dizer o que é na
mente do rei.

Uma visão dos últimos dias
"Mas há um Deus no céu que revelado segredos e faz conhecido para o rei Nabucodonosor o que deve
ser nos últimos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama, são estes;" Daniel 02:28

Neste versículo, Daniel está negando qualquer capacidade própria no entendimento do sonho do rei. Que
era o Deus do céu, o criador do universo, que revelou estas coisas a ele, e que é de Deus essa glória deve ser
dada. Esta é outra maneira de dizer que ele Daniel um homem é incapaz de distinguir os sonhos do rei. No
entanto, seu Deus, o Deus da criação, podem fazer isso.

Sonhos, dados por Deus
Como por ti, Ó Rei, teus pensamentos entraram em tua mente em cima da vossa cama, que deve vir a
acontecer daqui por diante: e ele que revelado segredos faz conhecida a ti que há de vir a passar Daniel 02:29
O que o rei sonhou são de coisas ainda para vir a passar, ou algo que vai acontecer no futuro do rei. Ele,
o rei, viu uma visão do futuro.

Daniel nega qualquer capacidade
, Mas como para mim, este segredo não é revelado para mim para qualquer sabedoria que eu tenho
mais do que qualquer vida, mas para o bem deles que deve dar a conhecer a interpretação para o rei e que tu
possas saber o pensamento do teu coração. Daniel 02:30
Novamente, Daniel nega ter qualquer capacidade própria e dá essa glória a Deus, por causa dos outros
que o rei ordenou matar, bem como para o bem dos reis própria compreensão daquelas coisas que problemas
ele.

Estátua de quatro metais
Tu, Ó Rei, sawest e eis que uma grande imagem, (uma estátua). Esta imagem grande, cujo brilho era
excelente, estava diante de ti; e a forma dele era terrível. Daniel 02:31
A palavra "terrível", poderia ser substituído com a palavra "incrível". É traduzida da palavra hebraica,
"Dechal," que significa medo, fazer medo, terrível ou formidável. Para mim significa que era uma
visão impressionante, não é uma visão terrível, mas é só minha opinião, você deve formular a sua própria.

Cabeça de ouro
Cabeça desta imagem era de ouro fino, o peito e braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as
pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Daniel 02:32-33
Daniel agora está dando uma descrição do que o rei sonhou, conforme fornecido a ele por Deus.

Sem as mãos.
Thou sawest até que uma pedra foi cortada sem mãos, que feriu a imagem em cima de seus pés que
eram de ferro e argila, e o freio-los em pedaços. Daniel 02:34
As imagens nestes versos é profunda. Considere-se, que você está olhando para uma estátua de um
homem, composta de vários metais,
A cabeça é de ouro ,
O peito ou peito e seus braços são feitos de prata ,
A barriga e as coxas são feitas de latão ,
As pernas compridas, são feitos de ferro ,
Os pés e dedos dos pés são feitos de uma mistura de ferro e argila ,
Então uma pedra é cortada fora, mas não pelas mãos, que eu interpreto a dizer não pela mão do homem.
Esta pedra é usada para quebrar em pedaços os pés e dedos dos pés da estátua. Gostaria de lembrá-lo que estes
são todos os simbolismos, que Deus usa a fim de promover as imagens em nossas mentes, bem como para dizer
em imagens, ao invés de soletrar com apenas palavras. A frase, "que uma foto diz mil palavras", vem à mente
aqui.

A pedra que destrói tudo antes
Então era o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quebrado em pedaços juntos e tornou-se como a
palha do verão debulha pisos; e o vento levou-os para longe, que não foi encontrado para eles: e a pedra que
feriu a imagem se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 02:35
O que este versículo está me dizendo é que tudo o que foi representado pela estátua multi metal é
esmagado em pó, pela pedra cortada para fora, mas não pelas mãos e levados pelo vento. Eu interpreto ser
levados pelo vento , como um simbolismo para à terra sendo eliminados por Deus durante um período de
tempo.

Estátua de simbolismos
Para entender isso melhor, você precisa entender o que essas seções da estátua feita de metais diferentes
são simbólicas. Os versos acima não tem nenhum significado até que entendamos o que eles são simbólicos.

A pedra cortada
A pedra, não foi feita por mãos que os feriu, é uma referência ao Messias, eu sei que é Jesus. No entanto,
a pedra é simbólica de mais de Jesus o homem; é um símbolo de tudo o que representa Jesus, e tudo o que Jesus
ensina. O "Rock" representa a verdadeira adoração de Deus e a Igreja de Cristo que está edificado sobre essa
adoração.
Sabendo que esse "Rock" é simbólico de Jesus e seus ensinamentos será importantes no último
profecias, para não perder a memória do presente. Este conhecimento também tem influência no que é que Jesus
diz que ele vai construir a sua igreja em cima.

Jesus é a rocha
Ele disse-lhes: "Mas quem dizeis que eu sou?" E Simon Peter respondeu e disse: "Tu és o Cristo, o
filho do Deus vivo." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "abençoado arte tu, Simon Barjona: para carne e sangue
haveis não revelado-te, mas meu pai que está nos céus." E te digo também, "que sois Peter (Petros), e sobre
esta pedra (Petra) edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra la" Mateus 16:15
– 18
É Jesus, não o Peter que é a Igreja de Cristo é edificada sobre a rocha. Assim você vai entender essa
referência é para o fim dos dias e a segunda vinda de Jesus. O homem que Daniel viveu 600 anos antes de
Cristo, mas ele é dado este olhar para o futuro do segundo advento de Cristo, não primeiro advento de Jesus.
Mais que falar sobre este versículo estão sob a impressão de que Peter é a pedra de que Jesus está
falando, sobre a qual ele construirá a sua igreja. Em inglês antigo que parece correto, mas quando você
substituir as palavras com o original grego um significado diferente mostra através de.
O nome Pedro em grego é "Petros" , que significa "uma paz do rock, quebrado, facilmente
movido ou seduzidos, uma pedra de tropeço."
Para entender, é não Peter, sobre o qual Jesus construirá sua igreja, é preciso compreender que a palavra
grega original usada no lugar de "sobre esta pedra," foi a original palavra grega para "rocha" é Petra, que
definiu os meios, uma massa de rocha, não podem ser movida, cósmicos. Então, Peter é apenas um
petros, Considerando que Jesus está dizendo a Petra. A chave para compreender isto é no seguinte versículo.
E as portas do inferno não prevalecerão contra la Mateus 16:18

Deus não pretende construir a sua igreja sobre um petros, mas um Petra. Só um Petra pode ficar contra
os portões do inferno, não um pedaço de rocha, mas uma massa de rocha, não podem ser movida, cósmicos.
Então o que é a rocha sobre a qual Jesus está falando então? Quando você olha para os parte superiores quatro
versos e colocá-los no contexto do assunto que está sendo falado, tudo deve se tornar claro.

O tema de discussão
O assunto não é Peter, mas a pergunta que Jesus pergunta, "Mas quem dizeis que eu sou?" a resposta
para quem é Jesus é o assunto do significado da palavra Rock. Portanto, a rocha em que Christ construirá sua
igreja não é Peter, mas s. Pedro responde à pergunta que Jesus pede. "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo."
Cristo é o filho do Deus vivo, e sobre essa pedra que Cristo vai construir a sua igreja. Isso tudo é suportado pela
frase, "uma pedra foi cortada sem mãos." Daniel 02:35. Como vocês se lembram, esta é uma referência
para o Messias, Jesus. É Jesus que é o Rock que é cortar sem mãos, e é Jesus e seus ensinamentos que
irá esmagar todos os pedaços que representa a estátua de Metal multi sonho daquele rei
Nebuchadnezzar.

O caminho para a vida eterna
e esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu tens
enviados. John 17:3
Este entendimento acima verso tem a importância em se você ganhar a vida eterna ou morte eterna. Há
somente um Deus, e Jesus Cristo foi enviado pelo Deus da criação, que nós seria salvo por Jesus Cristo. Para
que você vai entender isso, dê-me a seguinte explicação.

Lembre-se as imagens
Para entender o resto das profecias fim do tempo, essa imagem ou estátua é importante lembrar. Tem
uma cabeça de ouro, o peito de prata, saia de bronze, com longas pernas de ferro e pés de ferro e de argila. Você
poderia dizer, "que adianta saber esta imagem? Não tem sentido para mim? " Li, Deus está prestes a dar
uma interpretação parcial do que as várias partes da estátua representa.

Lembre-se: esta é uma visão, que Deus mostra a Daniel, então nada é literal, mas simbólico de
outra coisa.

Deus dá a explicação
Este é o sonho; e nós dir-lhe-emos a interpretação dele perante o rei. Daniel 02:36
Tendo terminado descrevendo o sonho do rei, Daniel está agora disposto a dar sua interpretação também
fornecida a ele por Deus. Você notou que o Daniel diz que "Nós" dirá a interpretação disso? Daniel está de pé
sozinho perante o rei, que então ele está se referindo quando ele diz "Nós"? Daniel está revelando para o rei,
que ele está falando para Deus e não a mesmo, portanto é Deus que inventa o "Nós". Sei também, que é neste
versículo que um Profeta de Deus é dada a definição, "Um a quem Deus fala."

Com prazer de Deus
Tu, Ó Rei, arte de um rei dos reis: para o Deus dos céus concedeu-te um reino, poder e força e glória.
Daniel 02:37
Mais uma vez Daniel está dando glória a Deus, contando-se o rei da Babilônia, o homem mais poderoso
de sua época, que ele detém esse poder, não por suas próprias capacidades, mas porque o Deus do céu, o Deus
que se revelou este sonho Daniel, deram o rei de seu reino, seu poder e o Império está agora rei.

Babilônia é a cabeça de ouro
e onde os filhos dos homens habitam, assim sempre as bestas do campo e as aves do céu tem ele (Deus)
dado na tua mão e te fez governante sobre todos eles. Tu és essa cabeça de ouro. Daniel 02:38
Você deve tomar nota de que Daniel está certificando-se de que o Rei tornou-se ciente de que ele é o rei
com prazer de Deus, "que (Deus) dado na tua mão e te fez governante sobre todos eles."

Uma linha do tempo
Esta é a primeira explicação da estátua. Rei Nebuchadnezzar ou o império babilônico é representado
pela cabeça de ouro. Usando o mesmo apenas este pequeno pedaço de informação deve sugerir a nós, que as
outras partes da estátua também devem representar nações, reinos ou impérios, que surgem após a Babilônia,
que as quatro partes principais de estátua, bem como os pés e, depois, a pedra que destrói todos eles, é uma
espécie de uma linha de tempo, uma progressão de Babilônia no futuro de uma nação ou Império, sucedendo a
outro.

Uma progressão de reinos ou impérios
e depois te hão de surgir outro reino inferior a ti e um outro terceiro Reino de bronze, que suportará a
regra sobre toda a terra. Daniel 02:39
Este versículo nos informa, que na verdade a estátua que representa uma linha de tempo, com o império
babilônico, sendo o começo, e a pedra não se talhado à mão, seria o fim da linha de tempo.

Tomam nota: que Deus está dizendo que o terceiro reino será regra sobre toda a terra. Isto não é
um anúncio literal. Quando você entende o que é a terceira nação, você vai entender que ele nunca governou a
terra inteira. Sugiro que Deus usa este tipo de linguagem para indicar que este terceiro Reino governará sobre
todo o planeta conhecido, que é uma afirmação verdadeira, quando usado no contexto de quem viveu durante
esses tempos. Naqueles tempos, as terras que rodeiam o mar Mediterrâneo foram todo o mundo.
Depois de Babilônia, vai surgir outro reino, embora inferior à Babilônia. Então ainda outro reino vai
surgir após a segunda. Isto está nos dizendo, que se a cabeça da estátua é Babylon, e haverá dois reinos mais
depois da Babilônia, que o peito de prata é representante do Reino segundo e a saia de latão, portanto, devem
representar o terceiro Reino. Isto é correto, se você tomar as descrições logicamente.

Conhecimento da história
Se você é um estudante de história, você pode ser capaz de usar essas descrições para descobrir qual das
Nações ou reinos são assim sendo referidos. Também é útil entender, porque os quatro mettles da estátua
também são representativos dos quatro reinos da história e que os metais correlacionam com essas nações. Se
você não é um estudante de história e, em seguida, ler sobre, a Bíblia vai lhe dar a interpretação desses outros
reinos oportunamente.

O quarto Reino ou Império
e o quarto reino será forte como ferro: já que quebra em pedaços de ferro e subdueth todas as coisas: e
como o ferro que quebra todas estas, vamos quebrar em pedaços e contusão. Daniel 02:40
Uma forte dica de que Reino este versículo está falando sobre o que é representado pelas longas pernas
de ferro, é esta referência ao facto, que quebra em pedaços todas as nações que veio antes dele e então este
quarto Reino vai ser quebrado pedaços também. Como eu li isto pela primeira vez, eu tinha certeza desta
identidade de reinos, tem as suas próprias ideias ainda?

Este versículo nos fala sobre o 4º Reino, que vai surgir depois de Babilônia, e se você tomar as
descrições logicamente dos três primeiros, então você precisa usar essas palavras que dão a descrição para as
nações a fim de determinar a identidade da nação quarta.
O primeiro reino que sabemos com certeza, porque Deus nos fala. A cabeça de ouro é a Babilônia, mas
parte da descrição da segunda parte da estátua de fato auxilia em dizer-nos algo mais sobre a cabeça. As
palavras, "e depois te hão de surgir outro reino inferior a vós." Estas palavras não só nos dizem que o próximo
Reino surgirá, mas que não obterá a grandeza da Babilônia. Você sabe que as pessoas ou nação conquista a
Babilônia?

O segundo Reino ou Império
Quando Daniel interpreta esta visão em ou cerca de 603 A.C., ele deve ter adivinhado a identidade do
segundo Reino, porque o poder dos medos e persas estavam em ascensão. No entanto, não há nenhum caminho,
Daniel, poderia ter adivinhado a identidade dos reinos terceiros ou quarto.
Por outro lado, não vivendo 2600 anos depois da época de Daniel, teremos nenhum problema determinar
estes reinos. Afinal, Deus deu a Daniel essas visões se entregar para nós, o fim dos dias, que é quem as visões
são destinados. Digo isto com confiança, porque quem mais viver no passado e não sabendo a história como nós
fazemos, poderia compreender.
Como já sugeri, o Império Persa-Mede é o segundo Reino. Você pode perguntar, "Como sei isso ao
certo, quando não for especificado, até agora na Bíblia?" É necessário prestar atenção para as palavras usadas
para descrever cada Reino. No entanto, se você comparar as explicações dos quatro reinos em Daniel e as
descrições dadas para as quatro bestas em outra visão que Daniel se tem, a identidade se manifestará. Também
ajuda para ter conhecimento pessoal da história sendo falado.

Rever e expandir
No caso de você não está ciente, Deus gosta de nos dar informação e então mais tarde, ele vai rever o
que ele nos deu anteriormente e depois expandir-se sobre essa informação. Ao fazê-lo, ele é capaz de afirmar
que a nova visão na verdade é uma continuação do anterior. Estes são conhecidos por aqueles da profissão
docente como rever e expandir .
Espero que expliquei isto corretamente. Deus nos dá informações e, em seguida, em outra visão, ele revê
o que já nos deu, então podemos ter certeza de que esta visão na verdade faz referência à visão anterior e, em

seguida, ele dá-nos informação adicional, que expande-se sobre as informações anteriores que auxilia-na
determinar o que ele está nos dizendo.

Impérios do futuros
Nesta visão de Nabucodonosor, Deus revelou algo que vai acontecer no "futuro", em relação ao tempo
de Nabucodonosor. Como sei que é uma visão do futuro? Daniel diz-nos tanto. "E faz-se conhecido para o rei
Nabucodonosor o que deve ser nos últimos dias."
Informações que nos deu esta visão em Daniel?
1. a cabeça de ouro representa a Babilônia, isso temos a certeza de Daniel 02:38.
2. o peito de prata representa o Império Medo-Persa, (vou mostrar como eu sei disso em breve.)
3. a saia de bronze, ainda é desconhecido para este ponto em nosso estudo, embora um palpite pode ser
feito, usando o fato de que os dois primeiros reinos são Babilônia e Pérsia.
4. a longas pernas de ferro é ainda desconhecido, mas, novamente, uma suposição lógica é possível
baseado as informações dos primeiros três reinos e conhecimento da história.
Há mais informações que constam desta estátua no entanto, tem os pés e dedos dos pés de barro e ferro.
Como você sabe, o ferro não misturar com argila. Não importa o quão quente você ganha o ferro, até mesmo
para um estado líquido, se você mistura argila com ele e deixá-lo legal, que os dois vão separar um do outro.
Isto diz-me que há ainda um outro reino ou reinos que representam os pés e dedos dos pés, lembrando que Deus
disse que o quarto Reino seria se quebrado peças, "irá quebrar em pedaços e contusão." Isso também adiciona
a nação que esta nação quarta é. A partir deste ponto e a informação que Deus nos deu até agora, isto é apenas
especulação no entanto. Especular é que devemos para fazer em nosso estudo diligente da Bíblia, fazer
perguntas, em seguida, para dar o pensamento para e depois para estudo, bem como dar oração a Deus por
orientação ao longo de todo o processo.

O caminho da sabedoria
Especulação leva ao estudo, estudo conduz ao conhecimento, conhecimento leva à compreensão e
entendimento leva a sabedoria.

Um império dividido
E Considerando que viste os pés e dedos dos pés, parte dos ceramistas; argila e parte do ferro, o reino
será dividido; mas haverá da força do ferro, já que viste o ferro misturado com barro de lodo. Daniel 02:41
Como você pode ver, Deus dá sua própria interpretação de suas palavras, e isto confirma que os pés,
depois os dedos são na verdade uma representação da divisão do Reino quarta primeiro na metade, porque
existem dois pés e duas pernas, depois em dez reinos menores. Eu digo dez reinos porque existem dez dedos
dos pés.

Dividida ao meio primeiro
Isto sugere-me, que o 4º Reino primeiro será dividido ao meio, por causa do simbolismo dos dois pés e
pernas.

Divide em dez reinos
Então como a metade continua a cair fora do poder, dez reinos surgirão fora de uma das metades. Sei
também que estes dez reinos terá o poder de uma, mas por causa do simbolismo do barro e ferro não colam uns
aos outros, o poder será apenas parcial do que do que antes eles fratura fora.

Uma fração do poder antigo
e como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, e os reinos será em parte forte e em parte
quebrada. Daniel 02:42
Minha especulação de antes agora está confirmada. Estes dois versos, 41 e 42, dizem-me dois pontos
principais para se lembrar.
1. dos pés e dos pés, na verdade, representam reinos, mas ao contrário dos outros que surgiu e conquistou
o que antes, estes dez reinos, em vez disso, são derivados do Império diante deles, mas não por
conquista. Esta é uma maneira de dar a identidade do Reino com longas pernas de ferro. De alguma
forma, ele está quebrado, primeiro ao meio e, a partir desta divisão dez reinos ou nações
independentes serão formadas.

2. versículo 42 está me dizendo, que estes dez reinos terá algumas das forças do reino antigo de ferro e
ainda ser dividido e fraco ao mesmo tempo, isto eu recolher a partir da referência à mistura de ferro e
argila, porque as duas substâncias não se apegar um ao outro.

A semente dos homens
E Considerando que viste o ferro misturado com barro de lodo, se devem se misturam com a semente dos
homens: mas eles não devem decompor um ao outro, mesmo que o ferro não é misturado com argila. Daniel
02:43
Este verso está nos dizendo algo sobre as pessoas dessas dez nações, uma coisa não falada em descrições
de outros do Reino. As palavras, "semente de homens," são a referência-chave aqui. Eis uma explicação de
porque o simbolismo do misto de ferro e argila foi usado. O que este versículo está me dizendo, é que as
pessoas dos dez reinos que resultem do maior império único com as longas pernas de ferro, tentará unificar-se
volta para aquele, mas falha, mesmo que eles tentam unificar através do casamento de um para outro.
Só ter essa informação, eu tenho certeza que estão representando reinos dos dedos da estátua do mundo a
dez. No entanto, já sei isto de meu estudo anterior, assim que para falar aqui é prematuro, quero apresentar
todas as provas em uma ordem sistemática, assim você vai entender e ver por que eu os conheço de ser quem eu
acredito que eles sejam, para que você também vai ver e compreender.

O Reino de Deus
e nos dias dos reis o Deus do céu estabelecerá um reino, que nunca serão destruídos: o reino não deve
ser deixado para outras pessoas, mas deve quebrar em pedaços e consumir todos esses reinos, e ele
permanecerá para sempre. Daniel 02:44
Gostaria de salientar, que estes versos são também informando-nos que Deus vão destruir tudo o que
esses impérios do homem abraçado e construir sobre eles um eterno Reino de Deus.

Influência de Satanás sobre as Nações do homem
Isto que fará, porque estes impérios do homem não são apenas do homem, mas é estabelecido pela
influência de Satanás sobre os homens de poder para construir impérios. Isso é para mostrar que Satanás está

ativamente envolvido em interferir nos assuntos do homem. Com cada progressão de um império a outro,
Satanás está ampliando e solidificando seu controle do homem.
O versículo acima é uma explicação do versículo seguinte.
"Thou sawest até que uma pedra foi cortada sem mãos, que feriu a imagem em cima de seus pés que
eram de ferro e argila, e freio-los em pedaços," Daniel 02:34,
O que mais nos diz, como e por quem, os dez reinos serão quebrou em pedaços.

Uma progressão de impérios
O que Deus está dizendo é que a primeira nação que Babylon irá ser conquistada pelo segundo, o
segundo Pérsia pelo terceiro e o terceiro Grécia pelo quarto. A quarta nação Roma no entanto não irá ser
conquistada mas de alguma forma irá implodir de dentro e que de será primeiro dividido na metade, depois de
uma dessas metades surgirão dez nações, que tentarão reunir volta em um todo o Império, mas em vez disso
serão implodido em sobre si mesma. Então mesmo estes dez nações serão destruídas, o rock que é talhado, mas
não pelas mãos (Jesus), e da nação (Reino de Deus), que será estabelecida por esta pedra que enche toda a terra,
vai durar para sempre, para nunca ser conquistado por outra.

O reinado de mil anos de Jesus
Este é um anúncio muito forte. Deus está nos dizendo, que ele vai superar estes dez nações e construir
seu próprio reino sobre suas ruínas, não só isso, mas também que seu reino será última para sempre e nunca ser
conquistado. Este versículo também me diz, que os governos que compõem as dez Nações não sobreviverá
também, que o novo reino não será deixado para eles, mas para o povo de Deus. Esta é uma referência para o
reinado de 1.000 anos de Jesus na terra, que ocorre após o segundo advento de Cristo. Em outras palavras, esta
estátua e o tempo de linha que representa, é a previsão do Reino de Deus na terra e a progressão dos impérios
do homem que resultará no Reino de Deus na terra.
Caso você ainda não percebeu, este versículo nos leva para o fim dos dias e a segunda vinda de Jesus
Cristo. Mas neste momento, em nosso estudo, nós estamos interessados em descobrir a identidade do antiCristo, como saber a história da influência de Satanás sobre as Nações do homem, então vamos continuar com o
livro de Daniel.

Daniel resume o sonho
Já que viste que a pedra foi cortada da montanha sem mãos, e que isso o freio em pedaços o ferro, o
bronze, o barro, a prata e o ouro; o grande Deus fez conhecido ao rei o que acontecerá daqui por diante: e o
sonho é certo e a interpretação de sua certeza. Daniel 02:45

Lembre-se: em um verso anterior, que falava de uma pedra cortada para fora, mas não pelas mãos;
Este versículo que expande com mais informações.

Lembre-se: estas visões de Daniel são simbolismos de outras coisas, portanto, você pode adivinhar,
o que está sendo representado pela pedra cortada da montanha sem mãos? Ele está sendo usado para quebrar em
pedaços os dez reinos de ferro e argila, bem como aqueles representados por ferro, bronze, prata e ouro. A pedra
se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra.
Esta é uma referência para a segunda vinda de Cristo e o Reino, que ele configurará na terra, que vai
durar para sempre. É Jesus que é a pedra que esmagará os reinos antigos, e é o Reino de Deus na terra, que vai
durar para sempre e nunca ser conquistado. É o próprio Cristo e os ensinamentos de Jesus, que é a rocha sobre a
qual Jesus construirá sua igreja.

Uma oblação ao Daniel
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorado Daniel e ordenou que eles devem oferecer
uma oblação e odores doces-lhe. Daniel 02:46
A palavra "oblação" significa, o ato de oferecer algo, como adoração ou Obrigado, a uma
divindade, ou a Deus.
A palavra "odores" é a velha palavra inglesa para odores, que significa, a propriedade ou qualidade
de uma coisa que afeta, estimula, ou é percebido pelo sentido do olfato.
Exceto para o verão eu tinha quinze anos, eu tinha pouco ou nenhum interesse na Bíblia ou na religião.
Por esta razão, não tenho experiência sobre os costumes ou rituais que praticam religiões diferentes. Portanto,
não faço ideia sobre se estes consignando oferecidos ao Daniel era formas de adoração a deuses pagãos, ou não.
Eu acredito, mas eu sou ignorante quanto à se a queima de odores é uma parte do culto judaico, ou se ao fazê-lo,
é um dos rituais pagãos que Deus está a protestar contra os judeus sobre.

Daniel sabe disso; no entanto, não há nenhuma indicação que aceita estes bestowments pagãos. A coisa
que eu sei é que nós estamos para não colocar nenhum Deus diante de Deus pai; Portanto, consignando estes
foram dirigidos para o Daniel e não em Deus, então estou bem certa de que Daniel não aceitaria, por si, a Deus
Sim, mas não a mesmo.

Deus dos deuses
o rei respondeu a Daniel e disse: "em verdade é, que seu Deus é um Deus dos deuses e um Senhor dos
reis e um revelador de segredos, ver tu couldest revelar este segredo." Daniel 02:47
Com esse reconhecimento do poder e Majestade de Deus da criação, você pensaria que rei
Nebuchadnezzar iria ter convertido à verdadeira adoração do único verdadeiro Deus vivo.

O rei não tinha esquecido o sonho
Então o rei fez Daniel, um grande homem e lhe deu muitos grandes presentes e obrigou a régua sobre o
toda província da Babilônia e chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel 02:48
Se você ler o livro inteiro de Daniel, em vez das peças que eu usei para ajudar a identificar o anti-Cristo,
talvez você vai concordar comigo que eu acredito que o rei sabia que o sonho de todo esse tempo, mas queria
uma razão para se livrar de quem sabe quantas centenas de Sooth Sayers, mágicos e sábios que ele tinha na sua
folha de pagamento. Quando Daniel foi capaz de dizer-lhe o sonho, então ele sabia que Deus de Daniel era
maior do que qualquer outros deuses. Que outro Deus já teve a capacidade de ver em pensamentos de um
homem?
Isto sugere que o Daniel aceitou os bestowments pagãos; no entanto, isso não prova-lo, e como eu disse,
eu sou ignorante, se eles são pagãos, ou não. Este versículo apenas nos diz que o rei, coloca Daniel numa
posição de grande poder e prestígio, disso tenho certeza, foi por intenção de Deus que Daniel ser colocado nesta
posição de poder.

Três companheiros Daniels
Então o Daniel pediu do rei, e pôs Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os assuntos da província da
Babilônia: mas Daniel sentou-se no portão do rei. Daniel 02:49

Estes três são os companheiros que orava com Daniel ao seu Deus e o meu, para o insight sobre o sonho
de reis. Com este sonho do rei, podemos agora ver que é Jesus, que é a rocha sobre a qual será construída a
Igreja de Cristo.

Eu sou Deus, e mas para mim não há outro
O que acabaram de ler é uma visão geral das informações que as profecias que seguem vai dar para
você. Deus deu-lhe este esboço geral, e agora Deus vai dar a informação que se torna cada vez mais específica.
Isto ele faz assim que você vai aprender a sua verdade. Em mostrar-lhe as previsões do futuro, centenas e
milhares de anos antes de acontecerem, é sua intenção que você entenderá assim, que ele é Deus, e mas para
ele não há nenhum outro, e que só ele Deus, pode ver o futuro com 100% de precisão. Isso ele faz para
mostrar que o que ele diz é verdade e tudo o mais que você pode achar que sabe de seu tempo de vida de
adoração sob o falso evangelho de Satanás, é de fato falsa. Acredito no que ele, Deus diz a você. Se o que você
acredita não pode ser justificada pelas palavras do Evangelho e, em seguida, eles são falsos.

Lembre-se: Truísmo de Deus, se Deus falou, então isso é a verdade. Se Deus não falou isso, então é
uma mentira.

Um relacionamento íntimo
Neste momento, eu gostaria de fazer uma sugestão que pode ter consequências importantes para você,
como você procurar por um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Eu ter ido através do trabalho duro de
trazer para você este entendimento da verdade de Deus conforme apresentada na Bíblia, mas lembre-se: Deus
quer ter um pessoal e íntimo relacionamento com você, isto é, portanto, behooving de você que você
pesquisar e estudar também. Se você tem seu interesse espiou por uma coisa que eu tenho mostrado, pesquisá-lo
mais longe do que eu fiz. Desta forma você também estarão procurando Deus diligentemente.
Aqueles que procuram-me cedo, (diligentemente), encontra-me Provérbios 08:17

Lembre-se: a palavra diligentemente significa que você deve estudar e procurar as respostas em si
mesmo, para que eu faça todo o trabalho e você simplesmente ler as minhas palavras, me preocupa que não será
cumpriu exigência de Deus que você procurá-lo pessoalmente.

Prepare-se para o perdão
Se você ainda não fez isso, sugiro que você pegue a caneta na mão e fazer uma lista de todos os seus
pecados, que você pode se lembrar, de tanto quanto você pode. Esta informação é pessoal entre você e Deus e
não deve ser compartilhada com mais ninguém, nem mesmo seu amado esposo, mãe, pai ou irmãos. Isto é
pessoal entre você e Deus, e em mantê-lo como um segredo pessoal entre você e Deus, você começa o primeiro
passo para estabelecer um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, seu criador.
Uma vez que a lista está completa, e a lembrança de seus pecados é vanguarda de sua mente, tome
tempo para arrepender-se esses pecados e sabe em seu coração que na verdade eram pecados contra as leis de
Deus. Depois de ter feito um sincero arrependimento de seus pecados, então em oração a Deus, pedir-lhe
perdão.
Uma vez você tem assim, humilhou-se perante seu criador, orar a ele para dar uma visão do que é a
verdade e a compreensão, para que você vai saber a verdade, quando você vê-lo.
Peça a Deus para levar você na direção de estudo que ele quer que você tome e quando ele te dá direção,
siga como ele dirige, e não como você decidir. Neste, você então começará a entender quem é Deus e quem
você é e qual o propósito que Deus tem para você realizar por ele. Tudo que você faz, e tudo o que ele mostra
para você, é com a finalidade de dar glória a ele, Deus. Quando você dá glória a Deus ele vai estagiar glorificarte.
Antes de continuar a ler a próxima lição, eu sugiro que você leia todo o livro de Daniel de sua Bíblia
primeiro. Como você está lendo, tem disponível uma caneta e, para que quando você lê algo que você não
entende, você pode escrever as questÃ µ es.

Lembre-se: fazendo perguntas é esperado de você por Deus, somente através de perguntas que ele
pode fornecer-lhe com as respostas. Cabe a você decidir se você parar de ler e vai procurar a resposta, ou
terminar de ler o Daniel e, em seguida, procurar as respostas este último. Eu sugiro que este último, porque
Deus dará você responder às suas perguntas como é o seu prazer de fazê-lo, e como ele considera pertinente a
sua direção.

Deus interpreta a Bíblia para você
Para que você saiba, Deus interpreta o livro de Daniel, bem como grande parte do resto da Bíblia para
você, você só precisa ser paciente e as respostas às suas perguntas serão reveladas, no entanto, quando você
tomar o tempo para escrever as perguntas, como eles chegam até você, em seguida, você terá dado pensado para
o que você tem estudado , então quando a pergunta é respondida você irá reconhecê-lo como uma resposta à sua
pergunta, Considerando que se você nunca fez a pergunta, não sabe que Deus responderam a nenhuma das suas
perguntas.

Original
I am convinced that Satan was at work in the hierarchy of the Temple in Jerusalem, I see that as the only reason that the descendants
of Jacob even the priests in the temple could so easily be swayed from the Commandments of God, having experienced all of his
miracles and love that he poured out to and for them over their generations

