Lição 16
Quatro grandes impérios do homem
Na revisão da lição 15, que o Deus nos fala através de seu profeta Daniel, que haverá quatro grandes
impérios humanos.

O primeiro Império
O império babilônico, que nós sabemos da história foi estabelecida por volta de 605 A.C. e é
conquistado pelos persas em 539 A.C.. O império babilônico, portanto, dura apenas 66 anos. Não confunda isso
com a cidade-estado da Babilônia, era uma potência regional, que já existiam, como tal, há centenas de anos,
mas quando Nabucodonosor tornou-se rei, partiu para conquistar o mundo inteiro, e na verdade ele fez.

O segundo Império
O Império Persa, foi o segundo grande império do homem e da história, sabemos que é estabelecida
com a conquista do império babilônico em 539 A.C. e continua até que por sua vez é conquistado pelos gregos
em 331 A.C.. O Império Persa, portanto, tem a duração de 208 anos.
Com esse conhecimento dos dois primeiros impérios, nós pode extrapolar da história, quais serão os
próximos dois impérios.

O terceiro Império
O Império grego, é o terceiro grande império do homem e da história, sabemos que foi estabelecido
quando Alexandre, o grande conquistou o império persa em 331 A.C. e continua para 163 anos quando ele é
invadida pelo Império Romano em 168 AC.

O quarto Império
O Império Romano, é estabelecida em 168 A.C., e apesar de que nunca é conquistado cai além de
corrupção burocrática. Nós também sabemos da história que o Império Romano dividido em duas metades, o
Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, então em 476 D.C., quando a cidade de Roma foi
saqueada e o governo Imperial foi dizimado, Império Romano do Ocidente é dito ter chegado ao fim.
Quando Daniel recebe as visões de profecias, Deus dá esta informação não como história já viveu para
ser olhado volta como podemos fazer, mas como a história ainda a ser realizado.

Lembre-se: Deus revelou esses quatro impérios de Daniel durante a sua vida de cerca de 600 A.C. e
550 A.C.. Por ter de escrever estas profecias Daniel Deus assim nos disse de eventos futuros, centenas e
milhares de anos antes que realmente aconteceram. Pergunto, quem, mas o Deus criador poderia predizer
eventos até agora com antecedência?

Gráfico dos quatro impérios
A seguir está um gráfico para ajudá-lo a ver a seqüência de falou de reinos da visão do rei
Nebuchadnezzar da estátua e os metais atribuída a cada Império do homem.
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02:33

Roma

Pernas de ferro

168 A.C. – 476 D.C. 644

02:33

Dez nações

Pés de ferro e argila
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1539 plus

Um só Deus
Por que Deus disse-nos de futuros eventos na história da humanidade?
Há um só Deus, e essas profecias da futuras impérios, Deus dá prova que ele é o Deus da criação. Quem,
senão a criação de Deus tem a capacidade de ver o futuro com precisão de 100%? Nenhum ser humano tem a
capacidade de enxergar o futuro com qualquer tipo de visão real, nem um dia a menos que humano é dado suas
visões de Deus primeiro.
Esta exibição de eventos futuros, me diz que Deus é o que torna claro para todos que não são cegos, que
Deus é real, que ele, Deus existe, e que Deus está ativamente envolvido em dar verdades para compensar as
mentiras de Satanás. Este também é um sinal de prova de que Deus é o autor dos livros da Bíblia e que aqueles
homens que escreveram as palavras, onde conduítes das palavras de Deus para as páginas dos livros. Aqueles
que escreveram as palavras não são aqueles que disse as palavras. É a definição de um Profeta de Deus , um a
quem Deus fala.
Na continuação lições de Deus, eu não quero muito tempo habitam os capítulos do livro de Daniel que
não têm uma incidência directa sobre a identidade do anti-Cristo, mas eu encorajá-lo a ler e entendê-los.

Ídolo de ouro! de Nabucodonosor
Nabucodonosor o rei fez uma imagem de ouro, cuja altura era de sessenta côvados e a amplitude de
suas seis côvados: montou na planície de Dura, na província da Babilônia. Daniel 3:1
Mesmo que o rei Nebuchadnezzar mostrou que a criação de Deus é o único e verdadeiro Deus, pelo
conhecimento de Daniel do sonho reis e a sua interpretação, o rei continua a adorar seus próprios deuses pagãos.
Mesmo que o rei tem sido demonstrado por Daniel que Nabucodonosor é o rei, porque Deus fez do rei, e que
ele se senta no trono de um poderoso império, pelo prazer de Deus, o rei ainda nega a Deus e por causa de sua
própria vaidade e presunção considera que tudo o que ele tem realizado, é pela sua própria mão e poder , e não
tem nada a ver com a vontade de qualquer Deus.

Um atendimento de dedicação é comandado
Então Nabucodonosor, o rei mandou reunir os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os
tesouros, os conselheiros, os xerifes e todos os governantes das províncias, para vir para a dedicação da
imagem que Nabucodonosor, o rei tinha ajustado acima. Daniel 3:2
Agora que esta grande estátua dourada foi concluída, o Rei convida todos os governantes do império
babilônico para estar presente na dedicação estátuas. Sugiro que o rei teve a idéia para a estátua da estátua multi
metal do seu sonho.

Todos os necessários para dar a adoração à estátua
Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os xerifes e
todos os governantes das províncias, foram reunidos para a dedicação da imagem que Nabucodonosor o rei
tinha ajustado acima; e eles estavam diante da imagem que Nabucodonosor tinha ajustado acima. Em seguida,
um arauto gritou em voz alta, "para você que é comandada, Ó povo, Nações e línguas, que quando ouvir o som
de corneta, flauta, harpa, oboé, Saltério, gaita de foles e todos os tipos de música, vos cair e adorassem a
imagem de ouro que Nabucodonosor o rei tem configurado: Daniel 3:3-5
Vinte e três anos se passaram desde que o rei tinha o sonho sobre a estátua multi metal. Partir deste, o rei
tinha sido testemunha de muitos dos milagres de Deus, como teria convencido mais que os vivos incognoscível
Deus era real e tinha poder sobre a terra, mas Nabucodonosor, na sua arrogância e descrença construída uma
grande estátua de ouro, então ordenou que todos os seus funcionários de governo eram curvar-se e dar adoração
a esta estátua de ouro.

Penalidade por não dar adoração
e aquele que cai, não para baixo e worshippeth serão a mesma hora ser convertido no meio de uma
fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele tempo, quando todo o povo ouviu o som de corneta, flauta, harpa,
oboé, saltério e todos os tipos de música, todas as pessoas, as nações e as línguas, caiu e venerava a imagem
de ouro que Nabucodonosor o rei tinha definido cima Daniel 3:6-7
Tal punição forte faria com alguém que não sabia que o Deus vivo, a cair e dar adoração a esta estátua
de ouro pelas mãos de artesãos humanas.

Os acusadores dos judeus
Portanto nessa altura certos caldeus chegou perto e acusaram os judeus. Eles falou e disse para o rei
Nabucodonosor, "Ó Rei, viver para sempre. Tu, Ó Rei, fizeste um decreto, que todo homem que ouvirá o som de
corneta, flauta, harpa, oboé, saltério e gaita de foles e todos os tipos de música, devem cair para baixo e
adorar a imagem dourada: também aquele que cai, não para baixo e worshippeth, que ele deve ser convertido
no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há certos judeus quem tu tens definido sobre os assuntos da
província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego; Estes homens, Ó Rei, não consideramos a vós: eles
servir não teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que vós haveis criado. Daniel 3:8-12
Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro que ele então manda todos para o culto. Os três
companheiros de Daniel; Sadraque, Mesaque e Abednego, que, como Daniel, também eram escravos hebreus,
recusou-se a se curvar e adorar este falso Deus. A Bíblia não nos diz onde está o Daniel durante este; Portanto
ele não parece estar envolvido diretamente.

A ira de reis
Então Nabucodonosor, na sua raiva e fúria ordenou para trazer a Sadraque, Mesaque e Abede-Nego.
Então eles trouxeram a estes homens perante o rei. Então Nabucodonosor falou e disse-lhes: "É verdade, Ó
Sadraque, Mesaque, e Abede-Nego, não vos servir meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu
configurei?" Daniel 03:13-14

Lembre-se: Nabucodonosor é o rei do império babilônico, sua palavra é lei, e então quando ele diz
para curvar e dar adoração a uma estátua, é exigido de você a fazê-lo, não fazer assim montantes para a mesma
coisa como traição contra o rei.
Primeiro mandamento de Deus afirma que estamos a colocar nenhum outro Deus diante de Deus o
criador. Como justos observadores da lei de Deus, os três companheiros tinham que escolher, manter o
mandamento de Deus ou dar obediência ao rei e dar uma imagem e um ídolo de adoração.

Prova de fidelidade oferecida
Agora se sois pronto que quando ouvir o som de corneta, flauta, harpa, oboé, saltério e gaita de foles e
todos os tipos de música, vos cair e adorassem a imagem que eu tenho feito; bem: mas se não adorareis, vós

devem ser convertidos na mesma hora no meio de uma ardente fornalha ardente; e quem é esse Deus que te
entregará nas minhas mãos? " Daniel 03:15
Isto não é apenas uma oferta de dar os três companheiros de Daniel a chance de prova são leais para o
rei, mas ele é também um desafio contra o Deus da criação. Nabucodonosor está desafiando a Deus mais uma
vez provar seu poder para salvar esses três que dar-lhe culto.

Uma declaração de fé
Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam e disse ao rei, "Ó Nabucodonosor, não estamos
cuidadosos para responder-te-ei nesta matéria. Se é assim, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar
da fornalha ardente queima, e ele nos livrará da tua mão, Ó Rei. Mas se não, que seja conhecida a ti, Ó Rei
que não serviremos a teus deuses, nem adoração de ouro da imagem que vós haveis criado. Daniel 03:16-18
Mesmo que o rei Nebuchadnezzar mostrou que a criação de Deus é o único e verdadeiro Deus, pelo
conhecimento de Daniel do sonho reis e a sua interpretação, o rei continua a adorar seus próprios deuses pagãos.
Mesmo que o rei tem sido demonstrado por Daniel que Nabucodonosor é o rei, porque Deus fez do rei, e que
ele se senta no trono de um poderoso império, pelo prazer de Deus, o rei ainda nega a Deus e por causa de sua
própria vaidade e presunção considera que tudo o que ele tem realizado, é pela sua própria mão e poder , e não
tem nada a ver com a vontade de qualquer Deus.
Os três companheiros de Daniel são ordenados para dar adoração a uma estátua de ouro de um dos
muitos deuses pagãos da Babilônia, mas dizem que o rei no rosto que eles se recusam, porque seria um pecado
contra seu Deus, o Deus da criação. O seguinte revela a fé que esses três tinham, que eles prefiro saber morte do
que ao blasfemar contra Deus o pai.
A Bíblia não nos diz onde está o Daniel durante este; Portanto ele não parece estar envolvido
diretamente.

Nós não somos cuidadosos responder-te-ei nesta matéria
Você é cuidadoso quando você inventa desculpas ou tentar evitar um confronto de alguma forma. O
estes três estão dizendo é que eles não estão tentando ser cuidadoso, que falarão de sua consciência,
independentemente das consequências.

Deus nos livrará da fornalha ardente queima
Os três, são da crença de que Deus vão entregá-los a partir da morte de jogados numa fornalha, se é a
vontade de Deus para fazê-lo. Estes três não têm nenhuma preocupação por si mesmos, porque eles sabem que
se for vontade de Deus que eles não morrem, eles serão protegidos por Deus, ou se não é o prazer de Deus para
mantê-los vivos, que eles sabem que eles ainda vão saber vida enquanto eles permanecer fiel a sua fé em Deus.
Como muitos de vocês que estão lendo estas palavras, ter esse tipo de certeza em sua fé do Deus da criação?

Deus nos livrará.
Novamente, eles repetem a sua crença de que a criação de Deus os protegerá. Esta é a fé na medida
cheia de habilidades de uma pessoa. Pode ser dada a opção de prestar culto a esta estátua de ouro ou sendo
jogados numa fornalha fazer tal escolha? Eu gostaria de pensar que eu iria, mas a menos que na verdade são
testados, é apenas a esperança, sem qualquer garantia de verdade.

Não serviremos a teus deuses pagãos
Você acha que o rei vai dar esses companheiros qualquer misericórdia ou respeito por causa de seu
compromisso com o seu Deus? Mesmo que o rei tem testemunhado em primeira mão o poder de Deus da
criação, ele ainda tenta inventar um Deus de seu próprio, um que ele pode controlar, não aquele que tem
controle sobre ele.

A fornalha ardente
, Em seguida, foi Nabucodonosor cheio de fúria, e mudou a forma de seu rosto contra Sadraque,
Mesaque e Abednego: portanto, falou, e ordenou que eles devem aquecer a fornalha um sete vezes mais do que
estava acostumado a ser aquecido. E ele ordenou que os homens mais poderosos que estavam no seu exército
para vincular Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los dentro da fornalha de fogosa ardente. Daniel 03:1920
Enfurecido com os três amigos de Daniel, o rei ordena-los para ser jogado em uma fornalha. Como você
pode ver seu estudo do livro de Daniel, Deus dá proteção aos três. O rei está habituado a ter o seu caminho e
quando ele diz que faz isso, ele espera que será feito. Para estes três, que afinal são escravos judeus, para dizer
ao rei na cara dele que recusam uma ordem do rei, bem que simplesmente não pode ser tolerado.

Os poderosos homens morrer
Em seguida, estes homens estavam amarrados em seus casacos, seu hosen e seus chapéus e suas outras
roupas e foram lançados para o meio da fornalha ardente queimando. Portanto, porque o mandamento do rei
era urgente e a fornalha superior a quente, a chama do fogo matou aqueles homens que assumiram a
Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 03:21-22
Para demonstrar-nos que este forno era de fato muito quente, Deus nos diz que aqueles homens que
jogaram os três para a fornalha pereceram próprios do calor como mandaram os três. Isto é dar prova e
testemunha o poder do Senhor nosso Deus.

No interior da fornalha ardente
e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caiu o limite no meio da fornalha ardente
queimando. Daniel 03:23
Os três na verdade são jogados na fornalha mesmo que aqueles que jogou no pereceram devido ao calor
do mesmo.

Deus protege seus filhos que o amam
Então Nabucodonosor, o rei foi astonied e levantou-se à pressa e falou e disse aos seus conselheiros,
"não estamos lançado três homens no meio do fogo?" Eles responderam e disseram ao rei, "é verdade, Ó Rei."
Daniel 03:24
Evidentemente, o rei decidiu testemunhar os três jogados dentro da fornalha de si mesmo.
Enfurecido com os três amigos de Daniel, o rei ordena-los para ser jogado em uma fornalha. Como você
pode ver seu estudo do livro de Daniel, Deus dá proteção aos três. O rei está habituado a ter o seu caminho e
quando ele diz que faz isso, ele espera que será feito. Para estes três, que afinal são escravos judeus, para dizer
ao rei na cara dele que recusam uma ordem do rei, bem que simplesmente não pode ser tolerado.
Para demonstrar-nos que este forno era de fato muito quente, Deus nos diz que aqueles homens que
jogaram os três para a fornalha pereceram próprios do calor como mandaram os três.

Lembre-se: Nabucodonosor tem testemunhado milagres que Deus se manifesta através de Daniel,
ele sabe o poder de Deus, ainda ele, em sua arrogância ainda coloca-se em conflito direto com Deus, primeiro
em ter a estátua de Deus construída, e então exigindo que mesmo aqueles que adoram a Deus todo-poderoso
também devem adorar esse Deus pagão.

Quatro na fornalha
Ele respondeu e disse: "Eis, vejo quatro homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles têm nenhum
dano; e a forma do quarto é como o filho de Deus." Daniel 03:25
Para o espanto do rei e seus conselheiros de atendente, os três foram vistos, com um quarto homem
(como o filho de Deus), no meio das chamas da fornalha ileso pelas chamas e calor, em que são vistos pelo rei
andando dentro do forno.

O poder de Deus
Então Nabucodonosor chegou perto da boca da fornalha de fogosa ardente e falou e disse: "Sadraque,
Mesaque e Abednego, vós, servos do Deus Altíssimo, venha aqui e venha aqui." Então, Sadraque, Mesaque e
Abednego, veio adiante do meio do fogo. Daniel 03:26
Quando eles então saído do forno, todos os presentes estavam surpresos em que nem mesmo as roupas
que eles puta eram de alguma forma danificada pelo fogo, nem eles têm o cheiro da fumaça sobre eles.

Milagre de Deus
E os príncipes, governadores e capitães e conselheiros do rei, sendo reunidos, viram estes homens,
sobre cujos corpos o fogo não tinha qualquer poder, nem foi um cabelo da sua cabeça chamuscado, nem foram
os casacos cobrados, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Daniel 03:27
Com este milagre, testemunhado pelo rei, juntamente com a que se refere o seu sonho que Daniel deu
significado, Nabucodonosor, o rei finalmente começou a ver e aceitar o verdadeiro Deus, mas como o faraó do
Egito com Moisés, o rei não estava totalmente convencido.

Palavras de Nabucodonosor
Capítulo 4 do livro de Daniel, não foi escrito inteiramente por Daniel, o rei Nebuchadnezzar contribuiu
para este capítulo com suas próprias palavras e pensamentos.
Falou então Nabucodonosor e disse: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que
enviou o seu anjo e entregue a seus servos que confiava nele e mudaram a palavra do rei e rendeu a seus
corpos, que eles não servem nem adorar qualquer Deus, exceto o próprio Deus. Daniel 03:28
Neste versículo, rei Nebuchadnezzar está reconhecendo o poder que tem o Deus da criação, mesmo em
uma fornalha ardente, para salvar as vidas daqueles que confiam nele.
, Portanto, faço um decreto, "que cada povo, nação e língua, que fala alguma coisa de errado contra o
Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortada em pedaços, e sua casa deve ser feita um monturo:
porque não há nenhum outro Deus que pode entregar depois deste tipo. Daniel 03:29
Com este reconhecimento, eu pensaria que o Rei iria converter para a adoração do Deus verdadeiro, mas
eu estaria errado.
Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Daniel 03:30
Mesmo que o rei promove estas três, acho que por medo de seu Deus e não tanto que o rei tem um
pouco de fé em um Deus vivo.

Lembre-se: o Rei dá a adoração de muitos deuses diferentes, então para adicionar outro para a lista
não é grande coisa para o rei.

Dando glória ao Deus elevado
Nabucodonosor rei, a todas as pessoas, Nações e línguas, que habitam em toda a terra; Paz ser
multiplicado a vós. Achei boa para mostrar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem forjado em minha
direção. Como são grandes seus sinais! E como poderosas são suas maravilhas! Seu reino é um reino eterno, e
seu domínio é de geração em geração. Daniel 4:1-3
Rei Nebuchadnezzar após primeiro resistindo o Deus da criação e em seguida, chegando à conclusão de
que Deus é real e tem poder sobre os homens, decide dar conta daquilo que Deus tem infligido sobre ele, para

que nós das gerações futuras saibam sua conversão de um adorador de deuses pagãos de um adorador do Deus
da criação.

Outro sonho
Nabucodonosor estava em repouso na minha casa e florescente no meu palácio: Eu vi um sonho que me
fez ter medo, e os pensamentos em cima da minha cama e as visões da minha cabeça me perturbou. Portanto eu
fiz um decreto para prender todos os sábios da Babilônia antes de mim, que eles poderiam fazer conhecido a
mim a interpretação do sonho. Daniel 4:4-6
No sonho da estátua de vários metal, Deus revelou para Nabucodonosor e através dele, você e eu, uma
linha do tempo da história de quatro grandes impérios e em seguida as dez nações que resultariam desses
quatro. Com este sonho, o rei mais uma vez está com medo, e eu diria, que agora que o rei converteu-se à
adoração do único Deus verdadeiro, que ele está ansioso para saber o significado deste sonho de novo.

Daniel chama-se perante o rei
Então entraram os Magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos: e contei o sonho diante deles; mas
eles não fez conhecido a mim a sua interpretação. Mas no último Daniel entrou antes de mim, cujo nome era
Beltessazar, de acordo com o nome de meu Deus, e em quem é o espírito dos deuses Santos: e antes dele, contei
o sonho, dizendo, "O Beltessazar, mestre dos Magos, porque eu sei que o espírito dos deuses Santos está em ti e
nenhum segredo importuna ti , diz-me as visões do meu sonho que eu já vi e a interpretação dele. Daniel 4:7-9
O rei diz que todos os outros profetas, mas eles são incapazes de discernir o significado do sonho, então
o rei chama Daniel e diz-lhe do sonho.

Tome nota: Este sonho da árvore poderosa ocorre cerca de 10 anos após o primeiro sonho relativo a
estátua multi metal.

Uma árvore poderosa
Assim, foram as visões de cabeça de mina na minha cama; Eu vi e eis uma árvore no meio da terra, e a
altura dele era grande. A árvore cresceu e era forte, e a altura dele chegou até o céu e a visão para o fim de
toda a terra: as folhas respectivas foram justo e o fruto disso muito e em era carne para todos: as bestas do

campo tinham sombra sob ele, e as aves do céu viviam em respectivas dos ramos , e toda a carne estava
cansada disso. Daniel 04:10-12
O rei tem outro sonho, e novamente nenhum outro mas o Daniel é capaz de interpretar. Neste sonho, o
rei vê uma grande árvore que cresceu forte e chegou até os céus. A árvore estava cheia de frutas e deu o Tom
para as bestas do campo, e os pássaros fizeram ninhos nos respectivos ramos.

Cortar esta árvore
Eu vi nas visões da minha cabeça em cima da minha cama e, eis que um observador e um Santo, um
desceu do céu; Ele gritou em voz alta e disse assim, "Hew para baixo da árvore e cortar seus galhos, sacudir
suas folhas e espalhar seu fruto: Deixe os animais fugir debaixo e as aves dos seus ramos: Daniel 04:13-14
Esta árvore é um simbolismo para o império babilônico, e tudo o que fazem sua casa na árvore são a
multiplicidade de povos e nações que fazem parte daquele império. Neste sonho, Deus está exigindo que cortar
esta árvore (o império babilônico). Este é um aviso de Deus de Nabucodonosor que tudo o que ele tem realizado
no estabelecimento que deste império está prestes a ser tirada dele, se ele não afastar-se dos falsos deuses e dar
adoração a Deus da criação.

Deixar um coto
No entanto, deixar o coto de suas raízes na terra, mesmo com uma banda de ferro e bronze, na tenra
relva do campo; e que seja molhado com orvalho do céu e deixe sua porção com os animais na grama da terra:
Daniel 04:15
Esta é uma previsão do que o que sucederá ao rei se ele não se arrependerem os seus pecados. Deixar o
coto de suas raízes na terra, o tronco da árvore, é um simbolismo do filho de reis, Belshazzar.
Mesmo com uma banda de ferro e bronze, é um simbolismo que o poder do seu filho será mantido no
lugar sem a capacidade de crescer ou expandir. Eu vejo isto como um sinal de que o império babilônico sob o
filho entrará em um período de estagnação.
E deixe sua porção com os animais na grama da terra: é uma referência a Nabucodonosor, e que ele será
feito para comer a erva da terra, como uma besta do campo faria.

Coração de uma besta
Deixe seu coração ser alterado a partir do homem e deixe o coração de uma besta dado e deixar sete
vezes passar por cima dele. Daniel 04:16
Deus está dando aviso ao rei que se ele não se arrepender; que Deus fará com que o rei será
transformada em uma aparência de um animal e vai passar sete anos como uma fera do campo.

A vontade de Deus é Supremo
Este assunto é pelo Decreto de observadores e a demanda pela palavra dos sagrados: a intenção que os
vivos podem saber que a mais alta governe no Reino dos homens e dá-lo a quem ele será e pöe sobre ele o mais
vil dos homens. Daniel 04:17
Então, um anjo de Deus veio e ordenou a árvore a ser cortada para baixo. O anjo faz isto para revelar a
Nabucodonosor que a sua arrogância e altiva indiferença ao verdadeiro Deus e ao povo que ele governava, era
para ser punido, para mostrar a todos que ouvem esta história, que eles vão saber que a mais alta regras sobre os
reinos dos homens e dá a quem ele quiser, aqueles que serão reis.

Nabucodonosor pede Daniel para interpretar
Este sonho, o rei Nabucodonosor viu. Agora és tu, Ó Beltessazar, declaro a interpretação dos mesmos,
já que todos os sábios do meu reino não são capazes de dar a conhecer a mim a interpretação: mas sois capaz;
para o espírito dos deuses Santos é em ti. Daniel 04:18
Evidentemente, o rei não foi totalmente convertido, para que Deus dá o rei ainda outro aviso de sonho
das coisas por vir.

Daniel fica atordoado
Então Daniel, cujo nome era Beltessazar, foi astonied por uma hora, e seus pensamentos se perturbou.
O rei falou e disse: Beltessazar, deixe o sonho, nem a sua interpretação, dificuldade para ti. Beltessazar
respondeu e disse: "meu senhor, o sonho seja que odeiam a ti e a interpretação dos mesmos aos teus inimigos."
Daniel 04:19

Em primeiro lugar, o rei deve ter pensado que nem Daniel foi capaz de interpretar o sonho, mas Daniel
estava na verdade atordoado, quando ele percebeu que o sonho era uma previsão da queda do rei maior do
mundo já tinha conhecido, Nabucodonosor.

A grande árvore
a árvore que viste, que cresceu e era forte, cuja altura chegou até o céu e a vista para toda a terra;
cujas folhas eram justo e o fruto disso e em era carne para todos; sob qual habitaram as bestas do campo e
sobre cujos ramos as aves do céu tinham sua habitação: é tu , Ó Rei, que a arte cresceu e se tornar forte: para
a tua grandeza cresceu e reacheth até o céu e o teu domínio até o fim da terra. Esta é a interpretação, Ó Rei, e
este é o Decreto da mais alta, que é vir ao meu senhor, o rei: Daniel 04:20-24
Nestes versos que Daniel está soletrando que o sonho contido para que o Rei iria saber de antemão que
Daniel sabia que o sonho também.

Pelo prazer de Deus
Que eles devem conduzir-te de homens e tua morada será com os animais do campo e farão de ti comer
erva como os bois, e eles devem te molhado com o orvalho do céu e sete vezes devem passar por cima de ti, até
saber que o Altíssimo governe no Reino dos homens e a quem ele vai dá-lo. Daniel 04:25
Daniel disse ao rei que este sonho é um aviso de Deus, que se ele o rei não termina seus pecados que ele
será conduzido a companhia dos homens, há sete anos, e que o rei habitará com as feras do campo, onde ele
deve comer grama, como fazem os bois.

Uma condenação do rei
E Considerando que eles comandados para deixar o coto das raízes da árvore; teu reino será certo até
o thee, depois que tu deverás saber que os céus governar. Portanto, Ó Rei, que meu advogado seja aceitável a
vós e quebrar teus pecados pela justiça e tuas iniqüidades por se misericórdia para os pobres; se pode ser um
prolongamento da tua tranquilidade. Daniel 04:26-27
Neste versículo, Daniel implora com o rei que ele ouve e obedece a vontade de Deus; mais Deus tomará
sua vingança para fora sobre o rei. Daniel é como os outros três, cheio de fé que a palavra de Deus deve ser

obedecida, e que aqueles que desobedecer serão punidos. Portanto, ele declara-se com o rei a se arrepender de
sua hostilidade aberta a Deus e ao povo do seu império.

A arrogância dos reis vence
Tudo isso caiu sobre o rei Nabucodonosor. No final de doze meses (Nabucodonosor) caminhou no
palácio do Reino da Babilônia. O rei falou, e disse, "não é este grande Babilônia que eu construí para a casa
do Reino pela força do meu poder e para a honra da minha Majestade?" Daniel 04:28-30
Como você pode ver o rei não prestem atenção ao aviso do Daniel ou se arrependem de seus pecados
contra Deus.

Condenado por suas próprias palavras
Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu, dizendo: "Ó Rei Nabucodonosor, a ti é
falada; o Reino é partido de thee." Daniel 04:31
Um ano depois de ter o sonho sobre a grande árvore, o rei enquanto caminhava em seu palácio, com
suas próprias palavras condena-lo para a realização desse sonho. Há sete anos, o rei é infligido como o sonho
disse que ele seria.

Deus castiga Nabucodonosor
e eles devem dirigir-te dos homens, e a tua morada será com os animais do campo: farão te comer erva
como os bois, e sete vezes passar sobre ti, até saber que a mais alta governe no Reino dos homens e a quem ele
vai dá-lo. Na mesma hora era a coisa cumprida mediante Nabucodonosor: ele foi expulso por homens e comeu
grama como bois, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até os seus cabelos foram cultivados como
penas de águias e suas unhas como garras das aves. Daniel 04:32-33
Apesar de todos os milagres e outras obras de Deus vista com seus próprios olhos, o rei Nebuchadnezzar
foi ou é incapaz de reconhecer o poder de Deus. Por sua arrogância e porque foi sem dúvida influenciado por
Satanás, o rei pagou uma punição severa.

A mente de reis retorna a ele
E no final dos dias Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e meu entendimento voltou a mim e
abençoei o mais alto e eu louvado e honrado ele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e seu
reino é de geração em geração: E todos os habitantes da terra são reputados como nada : e ele faz segundo a
sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra: e nenhum pode ficar a mão, ou dizer-lhe: "que
fazes tu?" Daniel 04:34-35
Não tenho conhecimento na Bíblia onde Deus faz tal outro apresentando de um único homem, tomar sua
humanidade longe dele assim. Admirar que veio ao rei um despertar de fé. Foi então que o rei Nebuchadnezzar
começou a adorar o Deus único e verdadeiro. Tendo passado sete anos como uma besta do campo,
Nabucodonosor nunca reinicia como rei do império babilônico; correu para seu filho, Belshazzar.
Nabucodonosor foi para aposentadoria, para estudar os textos judeus antigos e dar adoração ao Deus da criação.

Glória a Deus nas alturas
Ao mesmo tempo a minha razão voltou a mim; e para a glória do meu reino, minha honra e brilho
voltaram a mim; e meus conselheiros e meus senhores, procurou a mim; estabeleceu-se no meu reino e
excelente Majestade foi adicionado a mim. Agora eu Nabucodonosor louvor e exaltar e honrar o rei do céu,
todos cujas obras são verdade e sua decisão foi: e aqueles que andam no pride, ele é capaz de abase. Daniel
04:36-37
Com este Nabucodonosor é reconhecer que Deus é supremo e que os reis da terra governam com prazer
de Deus e se eles se rebelam contra Deus, que Deus vão puni-los.

A arrogância do filho
Estes eventos ocorrem em torno de 538 BC ou dezessete anos no reinado de Belsazar filho de
Nabucodonosor. Mesmo que o pai percebeu sua loucura e venha adorar a Deus todo-poderoso, o filho que está
ciente de tudo o que aconteceu entre seu pai e Deus, continua a ser hostil para o único e verdadeiro Deus.

A festa de reis
Belsazar, o rei fez um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho antes a mil. Belsazar,
whiles ele provou o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e prateado que seu pai Nabucodonosor tinha tirado
do templo que estava em Jerusalém; que o rei e seus príncipes, suas esposas e suas concubinas, podem beber
nele. Daniel 5:1-2
Belsazar é filho do rei Nebuchadnezzar, que torna-se rei quando seu pai sofre com a síndrome de
animais. Belsazar tem visto todos os milagres que viu seu pai, no entanto, ele é ainda não se convenceram do
poder de Deus da criação. Vejo esta atitude de tirar os artefatos sagrados, o templo judaico e usá-los para servir
pratos a sua refeição com seus convidados, como uma deliberada blasfêmia contra Deus. Eu vejo isso como a
maneira de reis jovem de mostrar arrogante desrespeito para a criação de Deus.

Os vasos de templo sagrado
Então trouxeram os vasos de ouro que foram tomados do templo da casa de Deus que estava em
Jerusalém; e o rei e seus príncipes, suas esposas e suas concubinas, beberam neles. Daniel 5:3
Se você vai para o livro do Êxodo, você encontrará a descrição dada para a realização destas
embarcações. Estes não eram deve ser usado por qualquer pessoa, excepto que o Messias na sua chegada. Eles
eram Santo e sagrado que os hebreus e outros cidadãos da nação de Israel.

Deu glória aos deuses pagãos
Eles beberam vinho e elogiaram os deuses de ouro e de prata, do bronze, do ferro, da madeira e da
pedra. Daniel 5:4
Nesta demonstração de desrespeito para com o Deus da criação, os babilónios deram mais uma vez
insulto directo e pretendido para a criação de Deus. Dando louvor a todos os outros deuses pagãos e não para o
Deus da criação, que revelam o desrespeito e ódio prendem para Deus.

A mão de Deus
Na mesma hora veio adiante os dedos de uma mão e escreveu contra o castiçal em cima de reboco da
parede do Palácio do rei: e o rei viu a parte da mão que escreveu. Daniel 5:5
Então o semblante do rei foi mudado, e seus pensamentos perturbou, para que as juntas dos seus
lombos foram solto, e os joelhos feriu um contra o outro. Daniel 5:6
Mudou o semblante do rei, e seus pensamentos perturbou. O semblante de palavra é definido como:
cara de alguém, ou a expressão, ou compostura de uma pessoa ou autocontrole, which é dizer
que o jovem rei tornou-se extremamente assustado com a visão da mão aparecendo fora do ar e a escrita na
parede. Não sei sobre você, mas isso colocaria um susto em mim também, mesmo se eu não tivesse pecado.
Para que as juntas dos seus lombos foram libertadas, é uma maneira gentil de dizer que ele mexeu-se,
por causa de seu medo.
E os joelhos feriu um contra o outro; Ele se torna tão assustado que as pernas dele não vão segurá-lo
até o ponto que seus joelhos tremem bater um contra o outro.

Os sábios são chamados para explicar
O rei chorou em voz alta para trazer os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse que
os sábios da Babylong, "todo aquele que ler esta escrita, e Mostrai me a interpretação dos mesmos, deve ser
vestida com escarlate e tenho uma corrente de ouro sobre o pescoço, e será o terceiro governante do Reino.
Então veio em todos os homens do rei sábio: mas eles não poderiam ler a escrita, nem dar a conhecer ao rei a
sua interpretação. Daniel 5:7-8
Os homens do rei sábio sabia não que língua foi escrita na parede, então foram incapazes de interpretálo.

Veio temor sobre Belsazar
Então o rei Belshazzar foi extremamente conturbado e seu semblante foi mudado nele, e seus senhores
eram astonied. Daniel 5:9

Coloque-se no lugar de Belshazzar. Você está tendo uma festa e está se divertindo, então esta aberração
mística da mão de um homem vista na parede da sala. A mão não é apenas visto, mas depois começa a escrever
algo na parede, mas em um idioma que você não estiver familiarizado com. Você não estaria assustado fora de
seu juízo também?

O Conselho da rainha
Agora a rainha, em virtude das palavras do rei e seus Lordes, entrou na casa de banquete: e o Rainha
falou e disse: "Ó Rei, viver para sempre: deixe não teus pensamentos te incomodar, nem deixar seu semblante
ser alterado: há um homem no teu reino, em quem é o espírito dos deuses Santos; e nos dias da tua luz pai e
compreensão e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, verificou-se nele; Quem o rei Nabucodonosor, teu pai,
o rei, digo, teu pai, feito-se mestre dos Magos, astrólogos, caldeus e adivinhos; Já que um espírito excelente e
conhecimento e compreensão, interpretação de sonhos e se de frases difíceis e dissolução de dúvidas, foram
encontrados no mesmo Daniel, a quem o rei o nome de Beltessazar: agora Daniel ser chamado, e ele irá
mostrar a interpretação. Daniel 05:10-12
Novamente, nenhum outro mas o Daniel é capaz de interpretar o que a mão tinha escrito na parede.
Daniel é chamado e ele dá esta explicação da mão escrever ao filho de Nabucodonosor agora o rei Belsazar. Eu
sou da opinião que o que a mão de Deus escreveu na parede estava escrito em Hebraico antigo, que é por isso
que Daniel poderia lê-lo e não a outros chamados sábios.

Chama-se Daniel
Então Daniel foi trazido perante o rei. E o rei falou e disse-Daniel, "és tu aquele Daniel, qual arte dos
filhos do cativeiro de Judá, quem o rei meu pai trouxe do judaísmo? Nem ouvi falar de ti, que o espírito dos
deuses está em ti e aquela luz e compreensão e sabedoria excelente encontra-se em ti. E agora os sábios, os
astrólogos, foram levados em antes de mim, que eles devem ler esta escrita e dar a conhecer-me a sua
interpretação: mas eles poderiam não mostrarei a interpretação da coisa: e ouvi falar de ti, que tu podes fazer
interpretações e dissolver dúvidas: agora, se tu podes ler a escrita e dar a conhecer-me a sua interpretação , tu
serás vestido com escarlate e tenho uma corrente de ouro sobre o teu pescoço, e serás o terceiro governante do
Reino. Daniel 05:13-16
Assim você pode manter isso em contexto, esta aberração da mão de Deus ocorre cerca de 538 A.C., ou
cerca de 32 anos, depois que Nabucodonosor tem o sonho da grande árvore.

Babilônia é conquistada
Então Daniel respondeu e disse ao rei, "Deixe dádivas ser para ti mesmo e dar o vossos recompensas
para outro; Ainda vou ler a escrita ao rei e dar a conhecer-lhe a interpretação. Daniel 05:17
No exemplo acima, o Daniel está declinando qualquer compensação por sua interpretação dos escritos
na parede.

Deus humilha o rei Belsazar
Ó tu o rei, o Deus Altíssimo deu Nabucodonosor, teu pai um reino e Majestade, glória e honra: e para a
Majestade que ele deu a ele, todas as pessoas, Nações e línguas, tremia e temia diante dele: quem ele iria ele
matou; e quem ele seria mantido vivo; e quem ele iria montou; e quem ele iria ele abaixou. Mas quando foi
levantado o seu coração e sua mente endurecida no pride, ele foi deposto do seu trono real, e tiraram-lhe a sua
glória: E ele foi expulso aos filhos dos homens; e seu coração foi feito como os animais, e a sua morada foi
com os jumentos selvagens: eles ele alimentados com capim como os bois, e seu corpo foi molhado com o
orvalho do céu; até ele sabia que o Deus Altíssimo governou o Reino dos homens e que ele appointeth sobre ele
quem ele será. E tu, seu filho, O Belsazar, não tem humilhou o teu coração, tu conheceste tudo isso; Mas tem se
levantado contra o senhor do céu; Eles trouxeram os vasos da casa dele antes de ti e tu e teus senhores, as tuas
esposas e tuas concubinas, tem bebido vinho neles; e tu tem elogiado os deuses de prata e ouro, de bronze,
ferro, madeira e pedra, que vê não, nem ouve, nem sabe: e o Deus em cujas mãos teu sopro é, e quem são todos
os teus caminhos, haveis vós não glorificado: Daniel 05:18-23
Apesar de filho de Nabucodonosor tinha testemunhado e tinha um conhecimento íntimo do encontro do
pai com o Deus da criação, o rei Belshazzar nunca aceitou que a queda do seu pai foi por causa de um Deus,
mas era simplesmente um aspecto de uma mente doente de um maluco.

Interpretação do Daniel
Em seguida, foi a parte da mão enviada dele; e este texto foi escrito. E é a letra que foi escrita, MENE,
MENE, Kel-Te, U-Phar-sin. Daniel 05:24
Esta é a interpretação da coisa:
Mene; "Deus numeradas a o vosso reino e terminou em la"

Kel-te; "Tu és pesava saldos, e arte que desejar."
PE-Res; "O vosso reino é dividido e dado aos medos e persas". Daniel 05:25-28
Apesar do fato de que Belsazar testemunhou os milagres que tinha visto o pai, o filho nunca aceitou que
os sinais e milagres eram do Deus da criação. Sugiro que a razão de Belsazar tinha os vasos do templo trouxe
para a festa, era dar um insulto direto e deliberado a Deus, porque ele não crê que Deus tinham qualquer poder
de puni-lo mais do que qualquer um dos outros deuses pagãos que eram venerados pelos babilônios.

Daniel é dada a honra
Então comandou Belshazzar e eles vestidos de Daniel com escarlate e pôr uma corrente de ouro sobre o
pescoço, e fez uma proclamação que lhe dizem respeito, que ele deve ser o terceiro governante do Reino.
Daniel 05:29
Mesmo que Daniel havia recusado qualquer pagamento, o rei deu a honra com ele mesmo assim.
Este relato sobre a festa de reis e a visão da mão de Deus, Deus quer que nós que estudam estes escritos,
entender a influência de Satanás sobre ambos Rei Nebuchadnezzar e seu filho Belsazar. Como você pode ver, a
influência existiu mas foi superficial na melhor das hipóteses, no decorrer dos próximos três impérios do
homem, a influência de Satanás e certo controle aumentará.

Os persas
Em que a noite era Belsazar, rei dos caldeus mortos. E Darius a mediana levou o Reino, sendo sobre
threescore e (62), dois anos de idade. Daniel 05:30-31
Darius o Mede é feito rei sobre a cidade da Babilônia, bem como os territórios que a chamada de persas
Babilônia, mas quero que entenda, este Darius o Mede não é o grande rei do Império Persa.
Com isto então é dado verificação que a segunda parte da estátua de metal, do sonho de Nabucodonosor,
o peito de prata, é uma representação simbólica do Império Persa-Mede.
Existem muitos historiadores de hoje, quem dirão que esta conta do livro de Daniel é um erro, tornando
assim o livro inteiro de Daniel em questão, porque olham para este Darius o Mede como sendo o grande rei, rei
dos reis, mas ele não é, e o livro de Daniel nunca sugere que ele é. A confusão é mentira de Satanás, a fim de

invalidar as profecias do livro de Daniel, um dos quais dá o ano em que o Messias vai começar seu ministério
como Jesus Cristo e outros que dão a previsão do estabelecimento do anti-Cristo poder.
E então o filho é destronado e o império babilônico é conquistado pela Aliança Mede-persa.

Estrutura governamental
Aprouve a Darius para definir sobre o Reino e cento e vinte príncipes, que devem ser ao longo de todo o
Reino; E sobre esses três presidentes; dos quais Daniel era primeiro: que os príncipes podem dar contas-lhes, e
o rei não deveria ter nenhum dano, (perda). Daniel 6:1-2
Isto dá uma visão excelente de como o governo do persa é estabelecido. Novamente, esta repartição
governamental é apenas do Império Persa uma província da Babilônia, que inclui a terra no Golfo Pérsico,
através das terras adjacentes aos rios Tigre e Eufrates, ao longo da costa oriental do mar Mediterrâneo, ao sul e
incluindo Egito.

Lembre-se: existem duas outras províncias, que têm seus próprios reis separado de Darius o Mede.
Esta área (Babilônia) é então dividida em 120 distritos, que os persas referidos como reinos, cada um
com seu próprio rei do locador. Estes reis são então supervisionada e sob a regra dos três presidentes. Os três
presidentes são então sujeitos a e sob o domínio do rei provincial, que por sua vez sujeitos a grande rei, ou o rei
dos reis do Império Persa.
O primeiro grande rei do Império persa foi Ciro o grande, que foi o único rei que uniu os persas e os
medos em uma única nação. Ciro foi o grande rei para... mas um pouco enquanto até que ele foi morto em uma
das últimas batalhas da conquista do império babilônico.

Administradores de nível elevados retidos
Então este Daniel foi preferido acima dos presidentes e príncipes, porque um espírito excelente foi nele;
e o rei pensou em colocá-lo sobre o reino inteiro. Daniel 6:3
É geralmente o caso quando uma nação vence a outra nação, os governantes ou líderes da nação
conquistada são remover do poder, se não mataram a título definitivo. Mas no caso de Daniel, o olhar de persas
com favor sobre ele, por sua fama era de renome ao longo de todo o mundo civilizado. Por esta razão, Daniel é

permitido permanecer na mesma estação que ele gostava de sob o rei Nebuchadnezzar dentro da província da
Babilônia e sob o poder do rei Darius o Mede.

Na toca do leão
Intrigas governamentais
Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do Reino; Mas
eles poderiam encontrar nenhuma ocasião nem culpa; Já que ele era fiel, também não houve qualquer erro ou
falha encontrada nele. Daniel 6:4
Os outros presidentes e os príncipes conspiraram entre si para desbancar o Daniel do seu lugar por cima
deles, mas em suas tentativas de encontrar uma falha nele que poderiam ser usadas contra ele com o rei Darius;
Eles encontraram nenhum, para Daniel foi honesto e proficiente em exercer as suas funções ao rei.

Perseguição religiosa
Então disse a estes homens, "Nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel exceto nós
encontrá-lo contra ele sobre a lei do seu Deus." Daniel 6:5
Os persas eram um povo pagão dando culto para uma infinidade de deuses e deusas; Eles logo
perceberam que a única maneira de derrotar Daniel era para enganar o rei Darius em promulgação de uma lei
que também impediu Daniel de dar culto a Deus da criação, ou para forçar o Daniel a escolher entre Deus e os
deuses pagãos.

Palavra e honra
Então estes presidentes e príncipes montados juntos ao rei e, portanto, disse-lhe: rei Darius, viva para
sempre. Todos os presidentes do Reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães,
consultaram juntos para estabelecer um estatuto real e tornar-se um firme decreto, que todo aquele que
solicitará uma petição de qualquer Deus ou homem por trinta dias, excepto a ti, Ó Rei, que ele deve ser

convertido a cova dos leões. Agora, Ó Rei, estabelecer o decreto e assinar a escrita, que não seja alterado, de
acordo com a lei dos medos e persas, que não altereth. Daniel 6:6-8
Não há engano nem vice podia ser encontrado em Daniel, então esses homens, sabendo que sua devoção
ao seu Deus, conspirado para causar uma lei ser escrito que não havia ninguém dar adoração a nem perguntar
qualquer petição de qualquer Deus ou homem, salve o rei por trinta dias. Com a lei, portanto, escrita, não
haveria nenhuma escolha mas para encontrar Daniel culpado de não manter a lei de reis.
As palavras: de acordo com a lei dos medos e persas, que altereth não, tem a ver com o forte senso de
honra que os dois povos, medos e persas, viveram por. Uma vez que um persa ou um Mede fez uma promessa,
ele era honra obrigada a cumpri-la. Para perder a sua honra foi pior do que perder sua vida. Isto era verdade dos
indivíduos e do governo e seus líderes também.
Vejo esta dependência de honra pessoal, uma qualidade da personalidade extremamente falta no mundo
hoje. Mesmo que a maioria das pessoas dos tempos antigos adoravam o Deus pagão e não o Deus da criação,
eles fizeram assim porque eles foram enganados por Satanás, como é o caso no mundo de hoje, a única
diferença está no fato de que estes adoradores pagãos, ainda mantido forte para a moralidade de Deus, mesmo
que eles não conseguiram dar adoração verdadeira e correta do Deus da criação.
Mesmo que muitos dão o serviço de bordo para ser cristão, eles não só não dão verdadeiro e correto
adorar a Deus, eles também não conseguem defender e viver pela moralidade de Deus, de novo, devido à
crescente influência de Satanás.

Darius assina o Decreto
Portanto o rei Dario assinou a escrita e o decreto. Daniel 6:9
Quando o rei Darius assina o decreto, acredito que ele é ainda surpresa da intriga ao redor dele, e então
ele assina-lo na ignorância da vítima pretendida.

Tentativa de manipular o rei
Como eu disse, isso é uma conspiração entre os governadores e os príncipes, os conselheiros, e os
capitães, o que me diz que o rei não estava ciente no início o que estava assinando, que equivale a dizer que
esses homens pensavam que o rei para ser um tolo quem eles poderiam manipular e controlar.

Com pleno conhecimento da lei
Agora, quando Daniel sabia que a escrita foi assinada, ele entrou em casa; e as janelas dele sendo
aberto em sua câmara em direção a Jerusalém, ele ajoelhou-se sobre os joelhos dele três vezes ao dia, orou e
deu graças diante de seu Deus, como ele fez aforetime. Daniel 06:10
A palavra "Aforetime", significa na past, o que equivale a dizer que o Daniel continuou em seu hábito
estabelecido normal de dar culto a Deus assim como ele sempre teve, com nenhuma mudança no seu hábito por
causa da lei. Mesmo que Daniel sabia que ele estaria violando a lei de reis, ele continuou em suas orações a
Deus, pois ele sabia como todos os que o culto como os mandamentos de Deus, a necessidade de adorar a Deus
como ele ordena, é, acima de tudo, as leis do homem Daniel preferiu a Deus sua estação e o lugar de poder e
prestígio na corte do rei.

Os acusadores uma petição ao rei
Então estes homens montados e encontraram Daniel orando e fazendo a súplica diante de seu Deus.
Então eles respondeu e disse perante o rei, que o Daniel, que é dos filhos do cativeiro de Judá, permanecerá
não ti, Ó Rei, nem o decreto que vós haveis assinado, mas faz sua petição três vezes por dia. Daniel 06:11-13
Ao acusar Daniel de recusa de um decreto do rei, esses outros esperam para depor o poder e a posição
que o Daniel tem com o rei, aumentando assim o seu próprio poder e influência sobre o rei.
Eu vejo isto também como a tentativa de Satanás em remover o Profeta de Deus, Daniel, da corte do rei
a fim de remover a influência de Deus, através de Daniel, do rei.

O rei percebe que ele foi jogado
Em seguida, o rei, quando ele ouviu estas palavras, ficou descontente com ele próprio e definir seu
coração Daniel entregá-lo: e ele trabalhou até o pôr-do sol para entregá-lo. Daniel 06:14
Repare as palavras, e descontente com o próprio, pois informam-nos, que o rei sabia que ele tinha sido
jogado por estes homens que foram criados para trazer Daniel para baixo. O rei, portanto, não estava satisfeito
que ele teria que ter a sentença realizada contra Daniel.
Os medos e os persas eram primos entre si e, portanto, tinham o mesmo no fundo cultural. Eles eram um
povo honrado, que uma vez um juramento foi feito eles eram honor vinculado para realizá-lo. Que rei Darius

tinha assinado esta lei em vigor forçado que ele teria a punição realizada, mesmo que ele preferiu Daniel sobre
todos os outros governadores e príncipes.

O rei esforça-se para salvar Daniel
As palavras, "defina seu coração Daniel entregá-lo", disse-me que o rei, apesar de seu desejo não o
fazer, defina o seu coração para cumprir seu dever, mas que o rei fez um esforço pessoal para burlar a sua
própria lei, a fim de salvar Daniel dos leões.
Então estes homens montados ao rei e disse ao rei, "Sabe, Ó Rei, que é a lei dos medos e persas, que
nenhum decreto nem estatuto que o rei establisheth pode ser alterado". Daniel 06:15
O que eles estão dizendo que tem a ver com a honra dos persas e os medos, em que uma vez que é feito
um juramento ou escrita uma lei não pode ser alterado até mesmo pelo próprio rei.

O rei tem fé que Deus vão proteger
Então o rei ordenou, e trouxeram Daniel e lançou-o a cova dos leões. Agora o rei falou e disse Daniel,
"Teu Deus a quem tu continuamente servest, ele entregará ti." Daniel 06:16
Isto, o rei diz Daniel com esperança em suas palavras, pois ele não quer Daniel ser prejudicado. Sugiro,
que não é dado na Bíblia ou nos livros de história, mas que Deus causaram o rei ter os leões alimentados em
abundância, para que quando Daniel é colocado na cova dos leões, eles não estão com fome. Tenho certeza que
muita gente vai dizer que se isso fosse verdade, seria reduzir o milagre de Daniel não está sendo prejudicado de
alguma forma, mas eu digo, que, no meu estudo da Bíblia, Deus faz uso das coisas simples para atingir seu
propósito e resorts para verdadeiros milagres somente quando não há outra escolha. Além disso, essa
possibilidade é insinuada no versículo 06:14.
Uma coisa também, eu quero salientar, rei Darius, bem como rei Nebuchadnezzar ambos tinham
respeito para o Deus de Daniel, mesmo que eles eram ambos os adoradores de deuses pagãos.

Daniel é selado nos leões
Uma pedra foi trazida, e a colocou em cima da boca da den; e o rei a selou com o seu próprio sinete e
com o sinete de seus Lordes; que a finalidade não pode ser mudada sobre Daniel. Daniel 06:17

Depois de um edito ou decreto feito pelo rei torna-se a lei e nem mesmo o rei pode voltar com a sua
palavra. É por esta razão que rei Darius deve colocar Daniel na cova dos leões, mesmo que ele não quer.

O rei se engaja em jejum
Em seguida, o rei foi ao seu palácio e passou a noite de jejum: nem eram instrumentos de música trouxe
antes dele: e o sono foi dele. Daniel 06:18
O jejum é associado geralmente com uma forma de adoração e é predominante com os judeus e suas
orações com Deus. Isto então sugere-me, que rei Darius o Mede pode ter sido um convertido ao culto do Deus
da criação, ou pelo menos, ele era conhecedor do processo da adoração judaica. Eu vejo isto como Darius,
dando a oração ao Deus de Daniel, na esperança de que Deus iria salvar Daniel.

Saber isto: Os persas e os medos era um povo muito religioso. Eles tinham uma infinidade de
deuses que eles adoravam, mas eles eram fortes naquelas práticas religiosas. Com esse conhecimento, você
pode entender que não é sem possibilidade de que o Rei iria rezar para o Deus da criação, como ele faria para
qualquer um dos outros deuses, mesmo que ele não era um convertido à verdadeira fé.

Daniel sobrevive os leões
Então o rei levantou-se de manhã muito cedo e foi às pressas para o antro de leões. E quando ele veio
para a caverna, ele clamou com voz lamentável a Daniel: e o rei falou e disse para Daniel, "Ó Daniel, servo do
Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente, servest capaz de entregar-te dos leões?" Daniel 06:19-20
Eu posso ver que o rei, preocupado com o bem-estar de Daniel retornaria cedo de manhã então para
libertar Daniel da cova dos leões, antes que os leões acordaram e decidiram que Daniel no café da manhã.
A palavra "lamentável" significa, decepcionantemente ruim, triste, portanto, mais uma prova
que os reis não queria Daniel prejudicado. A sugestão geral das palavras usadas quando o rei chama por Daniel,
me diz que ele está esperançoso de que Daniel ainda está vivo depois de estar na toca do leão, a noite inteira.

Daniel vive
Então disse Daniel ao rei, "Ó Rei, viver para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e tem Cala bocas dos
leões, que eles não me magoou: já que antes da inocência foi encontrada em mim; e também diante de ti, Ó Rei,

que não fiz mal nenhum." Então foi o rei superior ainda bem para ele e ordenou que eles devem pegar Daniel
fora da sala. Então Daniel foi retirado o den, e não há maneira de dor foi encontrada com ele, porque ele
acreditava em seu Deus. Daniel 06:22-23
Como você pode dizer por palavras Daniels que ocupou sem raiva contra o rei, e nem gostaria de sugerir
que há uma pitada de amor em suas palavras.
Uma vez que Daniel é inspecionado e não havia nenhum dano encontrado em seu corpo, dos leões, ele é
declarado inocente de crimes e lançado pelo rei.

Os Condemners são condenados
O rei ordenou e trouxeram aqueles homens que tinham acusado Daniel, e lançaram-lhes a cova dos
leões, eles, seus filhos e suas esposas; e os leões tinham o domínio deles e todos os seus ossos em pedaços de
freio ou já vieram no fundo da sala. Daniel 06:24
Se foi intenção de Deus ou não, eu não sei, mas eu acho que um dos motivos que o rei Darius era
incapaz de dormir a noite toda, é porque ele estava conspirando só que forma sua vingança contra estes
funcionários governamentais seria para sua tentativa de manipular o seu rei.

O Deus da criação, dada a glória
Então o rei Dario escreveu a todas as pessoas, Nações e línguas, que habitam em toda a terra; Paz ser
multiplicado a vós. Faço um decreto, "que em cada domínio do meu reino homem tremer e temer perante o
Deus de Daniel: pois ele é o Deus vivo, e firme para sempre e seu reino que que não seja destruído e seu
domínio será até o fim. Ele livra e rescueth, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, quem tem
entregue a Daniel do poder dos leões." Daniel 06:25-27
Se você não é um estudante de história, o versículo acima, 06:28, permite-nos saber que Darius é rei da
província da Babilônia, e que Ciro, o grande, rei dos reis do Império Persa, aponto isto então mostrar como
Satanás tem tentado desacreditar este relato da toca do leão e Daniel e suas profecias.
Aqueles que condenou Daniel foram a filha de Satã, em que usaram enganos e mentiras para chegar ao
rei para assinar em lei o que eles sabiam que causaria Daniel ser declarado culpado de violar a lei. A história
acima, Daniel é um ponto focal no contraste entre as forças de Satanás e de Deus. Isso mostra que, para colocar
sua fé em Deus, tanto em sua vida e em seu culto, tem suas recompensas. Deus protege aqueles que o amam.

Finalidade de profecias
Então este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel 06:28
Não esqueçamos, o propósito das profecias é para revelar quem é Deus e estabelecer o advento do
Messias. Capítulos 3 a 6 do livro de Daniel, dar a visão de uma interna sobre a personalidade de Deus, também
revelam como Deus protege aqueles que adoram e servi-lo como Deus exige que eles adoram ele e meads
punição para aqueles que não.
Quando Darius ordens aqueles que conspiraram contra Daniel para ser jogados na cova dos leões, bem
como as suas famílias, eu senti uma pontada de simpatia para as famílias; Afinal, eles eram inocentes de
qualquer pecados. Mas Deus quer que nós entendemos a partir disso, que ele, Deus tem misericórdia àqueles
que dar correta adoração a ele e tem pouca ou nenhuma tolerância para aqueles que não fazem, uma lição a ser
aprendida por aqueles que se chamam cristãos, quem pensa que eles dão adoração correta a Deus, mas não.
Daniel e seus três companheiros são prisioneiros e escravos, antes do rei da Babilônia, que, com a
permissão de Deus, concorda e destrói a nação de Israel, e então mais tarde, depois de Babilônia é concordou,
eles permanecem escravos para os reis da Pérsia. Mesmo que eles passaram a ter postos de honra e de poder por
seus novos mestres, eles ainda são escravos e ao dispor seus mestres. Mas sempre sua fé e amor para o Deus da
criação, mantém seguro em uma terra de outra forma hostil.

Ascensão do anti-Cristo
Daniel tem esta visão do surgimento do anti-Cristo no ano 555 A.C., enquanto o filho de
Nabucodonosor ainda reina como rei do império babilônico, que é de cerca de 17 anos, antes que ele tenha o
confronto anterior na toca do leão, durante o reinado de Dario o Mede.
Estes eventos ou visões não são dadas ao Daniel cronológica ordem; eut não é os eventos vivida por
Daniel que dita que essas profecias coloque nas páginas da Bíblia, mas os tempos que revelam as visões.

Daniel recebe visões
No primeiro ano do rei Belsazar, de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça em cima
da cama dele: Então ele escreveu o sonho e disse que a soma das matérias. Daniel 7:1

O sonho de Nabucodonosor que Deus deu a interpretação, ocorreu em cerca de 603 A.C., essa visão que
Daniel se é dado, ocorre em cerca de 555 A.C.. Isso é cerca de 48 anos mais tarde e no primeiro ano do reinado
de Belsazar, antes que a mão de Deus escreveu na parede durante a festa de Belsazar, que ocorre em 538 A.C..
Se acha que Daniel foi um jovem de dizer 19 no momento do primeiro sonho de Nabucodonosor, ele
seria em torno de 67 anos de idade quando ele tem essa visão. Em que ponto no tempo, quando a maioria dos
homens vive até aos trinta e cinco a cinquenta anos, era considerado antigo não é só um velho.

Uma referência de tempo
Tome nota: Deus nos dá uma referência de tempo neste versículo, "no primeiro ano do rei
Belsazar, de Babilônia." Esta referência de tempo pode ser revelada, em um ano como mantemos nosso
calendário esta os primeiros anos do século XXI, pelo estudo da história, é por isso que digo que é em torno de
555 A.C. quando Daniel recebe esta visão.

Uma terra de guerra e conflitos
Daniel-falou e disse, eu vi na minha visão de noite e eis que, os quatro ventos dos céus se esforçou em
cima do grande mar. Daniel 7:2

Novamente, lembre-se: A discussão anterior sobre o rei Nebuchadnezzar e seu filho Belsazar
era de pessoas e eventos reais. Essas visões que Daniel recebe são simbolismos de outras coisas e não devem ser
tomados literalmente, o que significa que precisamos de tomar o tempo para determinar o que são simbólicas do
fim compreender inteiramente o que Deus está nos mostrando.

Lembre-se também: que Deus clientes que ele já explicou, em seguida, expande-se sobre essa
informação com novas informações. Portanto, os quatro ventos do céu não são ventos literais, nem é o mar, um
mar literal, mas são símbolos de outra coisa.

Quatro ventos do céu
Com base no seu contexto, como usado neste versículo, sugiro que o "quatro ventos do céu" são
simplesmente a passagem do tempo. Que Deus usa a frase, "Strove para o grande mar," sugere-me que a
passagem do tempo foi um período tumultuado e violento no tempo.

Surgem quatro bestas
E quatro grandes bestas vieram do mar, diversos um do outro. Daniel 7:3

O mar
O "mar" por outro lado, como usado no contexto de reinos ou nações, sugiro representam áreas
povoadas do mundo, onde a outras nações ou reinos ficava antes, um lugar com uma história
de lutas e conflitos.
O "mar" não é um mar, mas é simbólico das terras ou área da terra onde as quatro grandes impérios do
homem levantar-se de. A área ou terras onde as quatro nações ou impérios (as 4 bestas) surgem de, é um lugar
violento e tumultuado com um fluxo constante de nações e povos em guerra um com o outro.
Você pode ver as visualizações coloridas que Deus cria por meio de representações simbólicas de que
ele está nos dizendo? Em uma terra de conflitos com guerras e nações, conquistando nações através da
passagem do tempo, irá surgir quatro grandes impérios.

Uma referência de tempo
O sonho de Nabucodonosor que Deus deu a interpretação, através de Daniel, ocorrido em cerca de 603
A.C., essa visão que Daniel se é dado, ocorre em cerca de 555 A.C.. Isso é cerca de 48 anos mais tarde e durante
o primeiro ano do reinado de Belsazar, antes que a mão de Deus escreveu na parede durante a festa de Belsazar.
Se acha que Daniel foi um jovem de dizer 19 no momento do primeiro sonho de Nabucodonosor, ele
seria em torno de 67 anos de idade quando ele tem essa visão. Em que ponto no tempo, quando a maioria dos
homens vive até aos trinta e cinco a cinquenta anos, era considerado antigo não é só um velho.
Em outras palavras, sobre a passagem do tempo, quatro grandes nações, ou o que chamaríamos de
impérios, subiria de regiões da terra que tinha sido outras nações no passado. Isto segue com os quatro reinos
primários do sonho de Nabucodonosor. As quatro partes da estátua são substituídas por quatro bestas; Portanto,
lembre-se disso, na profecia da Bíblia, simbolismos usando bestas são nações ou reinos e impérios.

Este versículo parece verificar minha suposição anterior, o mar sendo simbólico de regiões povoadas da
terra e cada uma das bestas ou nações seria diverso do outro, que é suportado no seguinte versículo do livro do
Apocalipse.
E ele diz-me, "as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas."
Apocalipse 17:15
Você vê que o mar é representante de uma área densamente povoada. Que vamos ter o significado de
quem é a prostituta, em uma lição posterior.

Lembre-se: como eu disse anteriormente que os livros do antigo testamento eram incompletos, e
que as coisas faladas em livros antigos precisam de coisas escritas no novo testamento para em seguida tornar
totalmente compreensível. Esta é uma ocorrência.

A primeira besta como um leão
O primeiro era como leão e tinha asas de águia: contemplei até que suas asas foram arrancadas e foi
levantado da terra e fez ficar com os pés como um homem, e um coração foi dado a ele. Daniel 7:4
A primeira besta é como um leão, e tinham asas de águia. O que sugere, uma nação, de conquista,
sendo o leão, e que as conquistas foram realizadas em relativo curto espaço de tempo, a referência às asas de
uma águia, que é simbólico da velocidade.
As suas asas foram arrancadas, que sugere uma vez que o reino se expandiu até um certo ponto, depois
parou de expandir-se por completo.
Que a besta foi levantado da terra e o fez ficar com os pés como um homem, sugere que algum tipo de
transformação do Reino ou seu líder, o rei, teve lugar.

Ocorre uma transformação
O coração de um homem foi dado a ele, sugere que esta transformação foi de caridade, paixão e
misericórdia e claro fé e adoração no Deus da criação. Isto que nós foram mostrados em capítulos anteriores do
livro de Daniel onde rei Nebuchadnezzar foi convertido de um homem arrogante cheia de auto-importância para
quem adora a Deus da criação.

Estes são todos os ponteiros ou descrições que permitem-na olhar para um reino, para determinar a sua
identidade. A estátua de metal do sonho de Nabucodonosor, a primeira parte das quatro partes principais,
explicadas-nos é a cabeça de ouro, então este animal, sendo a primeira das quatro bestas a sair do mar, deve ser
outra representação do império babilônico, e o leão é um símbolo do rei Nebuchadnezzar e sua transformação
de um rei pagão para a adoração do Deus da criação. Para ajudar a suportar isto, Deus forneceu-em um
identificador de outro livro na Bíblia como mostrado no seguinte versículo.

Tão veloz como o águia voa
O senhor trarão uma nação contra ti de longe, da extremidade da terra, tão veloz como a águia voa;
uma nação cuja língua vós não deveis compreender; Deuteronômio 28:49
Essa referência em Deuteronômio é uma profecia feita por uma pessoa que viveu antes mesmo de
Daniel, Moisés, em por volta de 1451 A.C. ou cerca de 896 anos antes. É um aviso para a nação de Israel, que
se ele não se arrependeu seus caminhos pecaminosos, Deus enviaria outra nação para destruir Israel. Tome nota
das referências para a águia e a frase, e tinha asas de águia, como dado como uma descrição em Daniel 7:4.
Incluir 28:49 de Deuteronômio, aqui para mostrar que Deus é consistente no cumprimento de suas
profecias. Não sei sobre você, mas tanto quanto eu estou preocupado, a caminho tal consistência poderia ocorrer
ao longo de séculos, é que se houvesse uma inteligência por trás dele, (Deus) e não tente me dizer que há algum
tipo de conspiração abrangendo centenas e milhares de anos, que é a causa de tais previsões precisas.
O Leão tem asas de águia, e 28:49 de Deuteronômio, fala da nação contra Israel como próximos
rapidamente como a águia voa. a nação conquistador está longe da verdade, de Israel, ao menos considerado
longe no tempo de Daniel. Seu povo, da nação que iria conquistar Israel, gostaria de falar uma língua não
conhecida a Israel. Isso é para mostrar que os israelitas, que não seria um dos seus adversários nas
proximidades, mas um desconhecido que Deus usaria para destruí-los.

As asas são depenadas
Agora em Daniel 7:4, asas do leão são depenadas, o que sugere que a velocidade que tinha que
conquistar é removida da lo. Sabemos que isto é verdade da Babilônia do nosso conhecimento da história, em
que as asas representam o rei Nebuchadnezzar próprio, que foi o orientador a ascensão de Babilônia para tal
dominância e poder.

Levantado da terra
A referência, foi levantado da terra e fez ficar com os pés como um homem, e o coração de um homem
foi dado a ele, novamente é uma referência ao rei Nebuchadnezzar, em que o leão é feito para ficar como um
homem, porque ele é transformado de um vicioso conquistar para um adorador do Deus da criação. É também
por isso que o coração de um homem foi mostrado para ser dado ao leão, ter um coração é um símbolo de
alguém que tenha misericórdia e compaixão pelos outros, alguma coisa que o rei Nebuchadnezzar não tinha até
a sua transformação.
Deus usa estes imaginários, para que eles podem ser verificados fora da Bíblia por acontecimentos
históricos reais, e eu sei do meu estudo da história destes tempos, que neste caso no que se refere ao rei da
Babilônia, essas coisas são verdadeiras.

A segunda besta
E eis que outra besta, um segundo, gosto de um urso e ele levantou-se de um lado, e tinha três costelas
na boca do entre os dentes dele: e assim, disseram a ele, Arise, devorar muita carne. Daniel 7:5
O fato de que a primeira besta é outra referência ao império babilônico como a seguir era o chefe de
estátuas de ouro e, em seguida, é lógico, que esta segunda besta deve igualmente ser outra referência ao Império
Mede-persa, que, desde que já estudámos a conquista do império babilônico.

Um lado maior que o outro
As palavras, e ele levantou-se de um lado, é uma referência para as diferenças na capacidade militar que
existia entre os medos e os persas. Os medos tinham construído um pequeno reino de sua próprias antes dos
persas veio em cena, na verdade que começaram homenageando os medos, os persas e os medos prestou
homenagem a Babilônia. O que estas palavras estão se referindo diretamente no entanto é a disparidade de
poder militar entre os persas mais fortes e os medos mais fracos, que é verificável na história.

As três costelas
As palavras, tinha três costelas na boca do que entre os dentes, é uma referência ao fato de que os
persas tinham que conquistar as três províncias do império babilônico, tornar a conquista completa.

Uma província era chamada Frigia pelos babilônios, mas foi chamada Media, pelos medos e persas.
Não tenho certeza da ortografia, mas era a área ao norte da região da Mesopotâmia, estendendo-se até dia
moderno Turquia.
A segunda província chamava-se Lydia, que estava na extremidade ocidental da atual Turquia.
A província de outra e o terceira era Babilônia em si, que se estendia do Golfo Pérsico através da
Mesopotâmia e o custo do leste do mar Mediterrâneo e para dentro e incluindo Egito.

Rever e ampliar
Se bem se lembram, em Daniel 02:32, a segunda parte da estátua de metal foi o peito de prata, e como
nós já estabelecemos isso foi o Império Persa, este laços todos juntos como uma maneira de verificar que
entendemos que Deus está usando diferentes descrições ou simbolismos para dizer a mesma coisa. Desta vez,
porém uma pouco mais de informação é adicionada durante a visões progressistas, para ajudar a esta
verificação.

Deus é Real e vivo
Isto é como Deus é ter certeza de que estamos certos de que ele está nos dizendo. Deus está usando o
método de ensino da revisão, em seguida, ampliar. Para mim, este é ainda outro exemplo de inteligência por
detrás do século é a longo história da Bíblia. Mais uma prova para mim, que Deus existe, e que ele não está
dormindo, mas olhando para fora para aqueles que guardar seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus
Cristo.

Terceira besta
Depois disso eu olhei, e eis outra, como um leopardo, que tinha sobre a parte de trás quatro asas de
uma ave; a besta tinha também quatro cabeças; e domínio foi dado a ele. Daniel 7:6
Logicamente, se essas duas primeiras bestas são os mesmos que as duas primeiras partes da estátua de
metal, em seguida, segue-se que esta besta também deve ser o mesmo que a terceira parte da estátua de metal.
Ainda não sabemos com certeza que nação que isto representa, mas neste versículo Deus dá-nos mais pistas
para nos ajudar a descobrir.

Como um leopardo
A primeira referência é era como um leopardo, que sugere a velocidade. Eu associo isso a velocidade na
qual se conquista outras nações.

Asas de uma ave
A segunda referência é que o leopardo tinha em suas volta quatro asas de uma ave. Novamente, esta é
uma referência de velocidade, o casal que com a velocidade de um leopardo e você tem um reino conquistador
que se move com extrema velocidade.

Quatro generais de Alexandre
Se você é um estudante de história, você saberá que a Grécia conquistou a Pérsia, ou que Alexandre o
grande, como rei da Grécia unida e macedônios, conquistou a Pérsia. Isto é suportado pelo fato de que as
quatro asas são também uma referência para os quatro generais que lutou com Alexander, e foi por causa de
suas habilidades por Alexander foi capaz de conquistar a Pérsia em tão pouco tempo.
Pode-se argumentar que Alexander era um estrategista brilhante; no entanto foi seus quatro generais que
fez seus planos trabalha. Se você é um estudante de história, você saberá que a Pérsia conquistou Babilônia e
Alexandre, o grande como o rei macedônio e a aliança grega, conquistou a Pérsia. Com esse conhecimento e
essas outras pistas que já dei, eu tenho que assumir que a besta de terceira, bem como a terceira parte da estátua
de coragem, (cinta), no sonho de Nabucodonosor, é representante da Grécia.

Quatro cabeças
A última imagem de Daniel 7:6 é que o bicho tem quatro cabeças. Novamente, se você conhece a
história, você vai saber que o Império construído por Alexandre, o grande foi dividido entre seus quatro
generais aquando da sua morte.
Mais uma vez, a imagem é consistente com eventos historicamente verificáveis. Se você duvida minhas
afirmações, em vez Deus nos diz se essa identidade. Tenha em mente, esta profecia foi dada a Daniel centenas
de anos antes que elas aconteceram e é improvável que Daniel poderia saber a identidade da terceira parte da
estátua ou a terceira besta, mesmo assim, ele escreveu o que Deus lhe deu para escrever exatamente o que Deus
lhe deu para escrevê-lo, que é a definição do que um profeta de Deus é.

Quarta besta
Depois disto eu vi nas visões da noite e eis que uma quarta besta, terrível, terrível e forte
excessivamente; e tinha dentes grandes de ferro: é devorado em peças de freio e carimbado o resíduo com os
pés dele: e foi diversa de todos os animais que foram antes dele; e tinha dez chifres. Daniel 7:7

Império Romano
Agora, tenho a certeza de que você vai concordar que a terceira parte da estátua de metal e, portanto, a
terceira besta, que é o leopardo, é simbólica da Grécia. Tendo este conhecimento para trabalhar com, é lógico
supor que a quarta parte da estátua de metal ou as longas pernas de ferro e, portanto, a quarta besta são o
Império Romano.
Se você conhece a história, você saberá que Roma conquistou a Grécia, bem como as outras nações que
tinham sido na porção ocidental da Pérsia e as outras nações ao longo da costa oriental do Mediterrâneo,
incluindo o Egito. Vamos ver se a Bíblia apoia esta hipótese.

Dentes de ferro
A fim de verificar se esta besta é o mesmo país, como a quarta parte da estátua de metal, Deus nos deu
referências inconfundíveis. Dentes de ferro da besta, para coincidir com as pernas de ferro da estátua.

Quebrar em pedaços
A besta é mostrada para ser quebrar em pedaços aquelas nações que veio antes dele. Na história,
sabemos que é verdade do Império Romano. Na história, a finalidade das primeiras conquistas de Roma foi
levar a civilização para o resto do mundo, que os romanos vistos como bárbaros. Para fazer isso, Roma tinha
que destruir totalmente a todas as nações que ele conquistou, não só militarmente, mas culturalmente também.

Dez chifres
A besta tinha dez chifres, assim como os pés da estátua de metal tinham dez dedos .
Se você ainda não está convencido de que estes dois imaginários são referências ao Império Romano, a
ler, existem mais provas para vir.

A razão pela qual Deus tomaram o tempo e esforço para nos dar uma visão para a mente do rei
Nebuchadnezzar é estabelecer que Satanás tem sobre os últimos diversos séculos vindo lentamente a estabelecer
sua influência e controle sobre as nações e os líderes do homem. Com cada um dos quatro grandes impérios,
Satanás tem tido uma influência cada vez maior, cumular com controle quase absoluto sobre a maior parte do
Imperador de Roma.

Os dez reinos
Considerados os chifres e, eis que, lá surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante de quem havia três
dos primeiros chifres depenado pelas raízes: e, eis que, este chifre foram os olhos como os olhos do homem e
uma boca que fala grandes coisas, (blasfêmias). Daniel 7:8
Como você vai lembrar de Daniel 02:33; os dedos dos pés da estátua representava dez nações que
subirão fora do quarto Reino, o versículo acima expande-se sobre isso, mostrando que ainda outra nação se
levanta, um pequeno chifre.

Lembre-se: isto é uma profecia do fim dos tempos, portanto uma vez Deus mostrou este fundo
histórico, apontando para as dez nações, ele agora dará mais descrições para essas nações, então saberemos
quem são, e qual o papel que eles estão a jogar no segundo advento de Jesus Cristo, bem como o poder do antiCristo tem sobre eles.

Um chifre é um reino ou nação
Lembre-se: Eu disse-te que uma besta na profecia da Bíblia é simbólica de uma nação ou Império?
Tome nota: que sempre que um chifre é usado na profecia bíblica, é simbólico de um Reino mas
não de um império, os dez chifres na cabeça da besta representam o Império como um todo, mas os chifres
separadamente representam dez reinos ou nações, que se colocam acima dos restos do Império maior menor.
Ter nos dado informações suficientes até para mostrar que a quarta besta é o Império Romano, Deus
continua após esse império para conseguir a profecia que ele pretende, a ascensão do poder do anti-Cristo.

Tomam nota: o anti-Cristo tem sido interferir com os assuntos do homem desde que Satanás
mentiram para Adão e Eva, é o poder, de influenciar não só mas para controlar e ter o poder de colocar em
julgamento, tortura e assassinato os Santos de Deus, que Deus está dando essas profecias de anti-Cristo.
Como já indiquei antes, Deus quer que você entende a história do papel de Satanás na manipulação e
controle das Nações do homem. Neste, Deus também está mostrando o crescente poder de Satanás e para sua
crescente influência e controle dos líderes e governantes das Nações do homem através dos séculos.

O pequeno chifre
Vem de dentro
Considerados os chifres e, eis que, lá surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante de quem havia três
dos primeiros chifres depenado pelas raízes: e, eis que, este chifre foram os olhos como os olhos do homem e
uma boca que fala grandes coisas, (blasfêmias). Daniel 7:8
Como você vai lembrar do Daniel 02:33; os dedos dos pés da estátua representados dez nações que
subirão fora do quarto Reino, o versículo acima expande-se sobre isso, mostrando que ainda outra nação se
levanta, um pequeno chifre.
No livro de Daniel 7:8 acima, Deus introduz outro reino. Não faz parte dos dez original, mas que ele
vem de dentro desses dez. As palavras; aí, surgiu entre eles outro chifre pequeno , revela isto.

Um pequeno reino
Vejo isso como um outro reino, porque ele é retratado como um chifre, que o originais dez reinos são
representados como. Embora este seja um pequeno chifre, que interpreto a dizer, não tendo o poder económico
ou militar de qualquer um dos dez.

Três arrancados
Mesmo que seja uma pequena nação, de alguma forma consegue arrancar três dos dez para fora pelas
raízes.

Eu interpreto isso para dizer que esta pequena nação, de alguma forma três causas das Nações dez
originais que entreabra os remanescentes do Império Romano, de alguma forma são destruídos ao ponto que
eles deixaram de existir como nação ou um povo.
Isso é verificável na história, mas mostrar isto agora é prematuro em que sente é melhor que você tem
todos os fatos sobre o anti-Cristo, antes de revelar sua identidade.

Olhos do homem
A próxima imagem deste versículo é os olhos como os olhos do homem, a frase, "Tendo olhos como
um homem," sugere-me que este pequeno reino não tem um rei em sua cabeça, mas outro tipo de governante
ou líder. As imagens de ter olhos, historicamente refere-se a capacidade de ver coisas que não estão
naturalmente disponíveis para a pessoa média, tais como sendo envolvido com o ocultismo, ou sobrenatural. No
entanto, também pode ser uma referência ao fato de que um homem está em sua cabeça, ou no controle, mas
não necessariamente um rei. A implicação completa deste imaginário se tornarão evidente em breve.

Boca que fala grandes coisas
E uma boca que fala grandes coisas, é simbólico de alguém quem blasfêmias Deus e seu Santo
Evangelho.
A fim de que não será não entendeu o significado da frase, "grandes coisas", vou dar definição a ele. A
palavra hebraica "Rabrab" é usado no texto original. Isso se traduz em "dominadora no caráter." Os
tradutores da Bíblia para o inglês devem ter dado a palavra "blasfêmias", como melhor substituto para as
palavras grandes coisas .
Em outras palavras, este pequeno chifre ou nação está falando com um caráter dominador e blasfêmias
contra Deus e sua adoração verdadeira.

O chifre pequeno é o anti-Cristo
Esta pequena nação, portanto, é a primeira referência para o anti-Cristo. Sim o anti-Cristo é não um
homem, embora a referência a "os olhos de um homem e uma boca que fala grandes coisas," é uma referência
na cabeça do Reino como sendo um homem ou uma continuação dos homens ao longo dos séculos, mas o antiCristo em si não é um homem, mas começa como uma pequena nação.

A pergunta é qual nação do homem é o que Deus nos diz é o chifre pequeno? Esta pergunta será
respondida no tempo. Como eu disse, você precisa primeiro todos os fatos.

Uma visão do fim dos dias
Vi até os tronos foram lançados para baixo e o Ancião de dias sentar, cujo vestuário era branco como a
neve e o cabelo de sua cabeça como a pura lã: seu trono era como a chama ardente e suas rodas como fogo
ardente. Daniel 7:9
Este versículo dá um salto no tempo das dez nações que preencher o vazio deixado pela queda da cidade
de Roma para o segundo advento de Cristo. No fim dos dias, Deus tomará a independência das sete nações que
permanecem dos dez original, longe deles. Isto segue através de sobre os dez dedos de ferro e argila, da estátua,
e como eles serão esmagados pela rocha que é colorida para fora, mas não pelas mãos.

Tronos derrubarem
contemplei até os tronos foram derrubarem. Os tronos sendo falados aqui são as sete nações que
permanecem dos dez reinos originais. Este versículo é uma visão mostrada dessas sete nações sendo destruído
por Deus.

O Ancião de dias
A descrição do Antigo de dias precisa ser lembrado. Será usado para descrever ainda mais imagens tanto
em Daniel e Apocalipse. Você precisa se lembrar disso, então você saberá que aquele que é mencionado é, de
fato, Deus o pai, ele é o Ancião de dias.

A chama ardente do trono
Seu trono era como a chama ardente. Existem duas representações simbólicas reveladas nestas
palavras.
Quando você ler palavras que falam do trono de Deus, tenho certeza que você visualizar uma cadeira de
madeira grande elaboradamente esculpida com jóias e incrustações de ouro, como o que um rei humano ou o
Imperador sentava em cima no seu esplendor real. Isto não é o trono de Deus no entanto. Não pense em Deus

como um homem que sentava-se em cima de uma cadeira. Acho que em vez do que é o fundamento da regra do
Deus do universo. Deus estabeleceu um reino no céu, como ele será um reino na terra, pense sobre o que é que
este reino tem como seu princípio básico de governança. É isso que é, o Evangelho de Deus, como é resumiu os
dez mandamentos, que são o trono de Deus.
Deus estabeleceu sua autoridade de governança nesta sua verdadeira palavra, ou seu Santo Evangelho. É
isso, como Abreviado e resumidos pelos dez mandamentos que são do trono de Deus. Se você olhar para os dez
mandamentos, você deve ser capaz de ver o que eles representam, em breve, a plenitude do evangelho sagrado
de Deus, em um fácil de lembrar o formato. Tudo o que é falada no evangelho de Deus, tem como base o que
representa os dez mandamentos.

Envolto em fogo
O trono de Deus é retratado como sendo envolto em fogo, porque a palavra de Deus é a verdade e
verdade é supremo sobre mentiras e enganos. Quando você acreditar em uma mentira para ser verdade, porque
vocês foram enganados por essas mentiras, então quando você é mostrado a verdade e as mentiras são mentiras
de manifesto para ser, então a verdade é como um fogo em seu coração. Quando você ouvir a verdade, você
abraçá-lo e aceitá-lo como a verdade, se o fogo será um fogo purificador de purificação.
Se no entanto você rejeita a verdade, preferindo manter a mentira, então, o fogo é um fogo consumidor,
causando-lhe dor e desconforto. Para ilustrar isso, Jesus diz-nos que "muitos," no fim dos dias, como foi com o
dia dos judeus de Jesus, quando ouvem a palavra de Deus será ofendido, é esse desconforto de ouvir a verdade
que causam essas pessoas para serem ofendidos.

A espada de Jesus
Quando Jesus voltar, será seu Evangelho, como ensinou-nos em seu ensinamento do novo testamento e
velho testamento, que vai derrotar Satanás e suas mentiras, uma vez que a verdade é mostrada na forma não
alterada. Deus não tem que usar a violência ou a força das armas para derrotar Satanás, apenas a verdade de
suas palavras é tudo que ele precisa usar.

Rodas de queima
e suas rodas como queima fogo. Como com o trono de fogo, as chamas rodas têm um significado
semelhante. A pergunta é, "que rodas?" Onde é mostrado que Deus tem qualquer rodas? É que Jesus retornará à
terra montando um carro, e as rodas dele estarão em chamas? Não se tão literal em sua interpretação de que
Deus está a falar de. Como tenho mostrado o trono de Deus não é literal, mas é simbólico de Deus é o Santo
Evangelho, assim também são as rodas de Deus, simbólico dos livros da Bíblia.
A palavra de Deus é como fogo consumindo as mentiras de Satanás. Onde, então nós, os filhos do
homem, adquirir a palavra de Deus? Encontramos a palavra de Deus, estudando e pesquisando os livros da
Bíblia, para encontrar a verdadeira palavra de Deus. Uma vez que encontramos a verdade de Deus, mentiras de
Satanás derretem-se e já não tem poder sobre nós.
As Rodas de fogo que tem o poder de transformar a palavra do fogo do Deus em uma arma que nós
podemos então uso contra mentiras de Satanás são os livros da Bíblia escritos pelos profetas de Deus.

Uma visão do dia do julgamento
Um impetuoso fluxo emitido e adiante veio antes dele: mil milhares ministraram-lhe, e dez mil vezes dez
mil estavam diante dele: o julgamento foi definido, e os livros foram abertos. Daniel 07:10
Um fluxo impetuoso emitido e adiante veio antes dele: A palavra de Deus é como fogo para aqueles
que não querem ouvir a verdade. Acima o verso é uma descrição do dia do julgamento, e como aqueles que não
são os Santos de Deus diante de Deus, a verdade das palavras de Deus será como o fogo para os pecadores.
Os livros foram abertos, refere-se não só para o livro da vida, mas também para os livros que Deus
mantém-se de cada uma das nossas vidas. Então, quando um pecador diante de Deus, o livro de contas
referentes a sua vida será lido volta para o pecador e todos os que estão em atendimento. E é nesta leitura que
irá mostrar os pecados de cada um dos pecadores, e o calor destas verdades queimará como fogo em cima de
suas almas; Alguns serão purificados e dado para a vida eterna, mas outros serão consumidos e dados a morte
eterna.

Verdade destrói o anti-Cristo
Então contemplei por causa da voz das grandes palavras (blasfêmia) que o corno falou: vi mesmo até
que o animal foi morto e seu corpo destruído e dado que a chama ardente. Daniel 07:11
Novamente, os tradutores usou a frase, "grandes palavras," se você substituí-lo com palavras
blasfemas, você entenderá melhor o pleno significado deste versículo. Daniel, nesta visão, está de pé em
observância a este evento, que terá lugar após o segundo advento de Cristo. Ele é testemunha a destruição do
pequeno chifre, ou o que chamamos do anti-Cristo. O anti-Cristo é retratado por Jesus como uma besta, e é
aquela besta que é morto e cujo corpo é destruído como dada no versículo acima. O anti-Cristo é a igreja que é
baseada em um falso evangelho de Satanás, (mentiras). Assim como verdadeira palavra de Deus será como um
fogo ardente nas almas dos pecadores, será um consumindo fogo contra Satã é mentiras e a igreja que ficar com
essas mentiras.

As nações que sobrevivem
Sobre o resto das bestas, tinham seus domínios levado: ainda que suas vidas foram prolongadas para
uma temporada e hora. Daniel 07:12

Simbolismo de uma besta
Tome nota que Deus se refere aos chifres ou nações que preencher o vazio da queda de Roma, para que
de feras, como ele faz para o chifre pequeno, que é um simbolismo do anti-Cristo. Este simbolismo de mostrarlhes como besta tem relevância no livro do Apocalipse.

Lembre-se: o simbolismo de uma besta representa uma nação, Reino, ou Império, mas o
simbolismo de um chifre, representa, um reino ou nação, mas não um império.
Portanto, isto confirma a minha interpretação anterior, que os sete reinos restantes perderia sua
independência, no entanto, este versículo adiciona ao outro, dizendo-nos que os governos de algumas das outras
nações do homem poderão continuar essas nações mais um pouco, mas que aquelas nações que dão suportam
para o anti-Cristo, tornando-os parte do anti-Cristo , serão destruídos na frente.

Uma temporada e o tempo
A frase, "uma época e tempo," é um período de tempo, mas não específicas a fim de dar certeza em sua
duração. Existem vários outros que eu vou dar a explicação de como chegar até eles. Honestamente, não sei
quanto tempo esta frase sugere. É que uma vez que terá lugar após o segundo advento de Cristo, então não tem
sentido de dar a identidade do anti-Cristo, então não vou me alongar nisso.

Estabelecendo o Reino de Deus na terra
eu vi nas visões da noite e eis que, um semelhante a filho de homem veio com as nuvens do céu e veio
para o Ancião de dias, e eles o trouxeram perto antes dele. Daniel 07:13

Lembre-se: Daniel está vendo isso como uma visão. Ele, portanto, dá as descrições do que ele vê,
com base no seu conhecimento pessoal e seu ponto no tempo. Portanto, quando ele se refere a alguém como o
Filho do homem, ele está se referindo a uma imagem de um homem, em vez de uma imagem de um animal.
Este homem que Daniel vê é Jesus, que nasceu a semelhança de um homem, e é Jesus que é levado perante o
Ancião dos dias ou como você pode lembrar, esta é uma referência a Deus pai.

Domínio dado ao filho do homem
e lá foi-lhe dado domínio e glória e um reino, que todas as pessoas, Nações e línguas, devem servir-lhe:
seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino que que não seja destruído. Daniel 07:14

Jesus Cristo revelado
Se você se lembra da estátua de metal, uma pedra seria colorida para fora sem a mão, que esmagaria a
bits os quatro impérios, bem como os dedos dos pés da estátua, e que esta pedra é um simbolismo do Messias,
que sei ser Jesus. Porque este versículo também está mostrando o anti-Cristo como sendo destruído por Jesus,
dá-nos verificação que o Rock lavradas fora, mas não pela mão, é também uma referência a Jesus Cristo.
Coloque-se em posição de Daniels. Aqui, este homem, "o filho do homem" é trazido diante de Deus,
então é dado de Deus, domínio, glória e um reino. Daniel não tem maneira de saber quem é este homem, no
entanto, o próprio Deus está dando-lhe autoridade real sobre todos os habitantes das nações restantes sete e o

resto das Nações da terra. Daniel sabe que este é o Messias; Eu sei do meu estudo da Bíblia, que o Messias é e
só pode ser Jesus. Eu vou revelar a verdade disto como progresso destas lições.

Um reino eterno
Como são grandes seus sinais! E como poderosas são suas maravilhas! Seu reino é um reino eterno, e
seu domínio é de geração em geração. Daniel 4:3
Que seu domínio é um domínio eterno, que não passará e seu reino que que não seja destruído,
gostaria de sugerir para aqueles que não são diligentes em seu estudo da Bíblia, que é que isto diz Reino que
Jesus na terra será eterna, mas isso não é o que isto está dizendo.
Na primeira parte do versículo acima, Deus dá domínio sobre a terra para o filho do homem, mas o
assunto não é o filho do homem, mas Deus, o Ancião de dias e isso é o Reino de Deus que vai durar para
sempre e sempre, não o Reino na terra.

Lembre-se: Jesus governará apenas mil anos, o que não é para sempre. Isto é dado apoio no
seguinte versículo.
Estas palavras foram escritas pelo rei Nebuchadnezzar quem estava falando sobre o Deus da criação, não
de Jesus. É o Reino de Deus é um reino eterno. Enquanto homem andou a face da terra, ao longo de gerações
de todos os homens, Deus esteve aqui e foi, é e sempre será o governante da terra e toda a criação não o Reino
dado a Jesus.

Deus dá a interpretação
Eu Daniel entristeceu-se no meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça com
problemas me Cheguei perto a um deles que apoiaram e perguntou-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me
disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Daniel 07:15-16
Daniel está nos dizendo neste versículo que ele está confuso e incerto o que Deus está lhe mostrando.
Isto é onde Deus interpreta esta visão de Daniel para nós. Assim, verificar, ou não, que eu tenho sido
afirmando no meu comentário dos versículos acima do livro de Daniel.

Quatro bestas são quatro reinos
Estes grandes bestas que sejam quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Daniel 07:17
Isto confirma que estas bestas são simbólicas dos quatro reinos ou impérios, como são as quatro partes
da estátua de metal .

Lembre-se também: as imagens utilizadas na profecia que foi os bestas surgir um mar
agitado, mas aqui Deus afirma que o mar está de fato fora da terra, que não nega minha afirmação que
significa uma terra dos reinos anteriores, ou uma área já povoada da terra.

Os Santos de Deus possuirá
, Mas os Santos do Altíssimo devem tomar o Reino e possuir o Reino para sempre, nem para sempre e
sempre. Daniel 07:18
Considerando que a imagem anterior era de um homem só, o Messias, aqui, Daniel está sendo dito que o
homem era simbólico dos Santos da maioria dos "High", e que são eles quem governará as nações restantes
sete e toda a terra.

Lembre-se: foram as palavras usadas para descrever o Messias, "um como o filho do homem".
Como você pode ver, não há discussão do Messias é dado, só que a imagem que está sendo dada domínio é o de
"um como o filho do homem", mas não um homem em si. Jesus é o Messias e nasce o filho do homem, em que
a mãe dele é Maria a filha do homem.
Não sei sobre você, mas sempre soube que seria Jesus que reinará por mil anos, talvez o que Deus está
nos dizendo aqui é que após os mil anos, homem, será mais uma vez dado domínio sobre a terra, e que a
autoridade irá durar para sempre e sempre.
Presumo que isso ainda é verdade e que Jesus como o sacerdote chefe do Christian Faith, se senta no
trono, mas que é os Santos de Deus, a quem ele governa. Que neste reino, apenas os Santos continuará a ser,
todos os outros que se recusavam a adorar a Deus como ele comanda, foram julgado e removido da terra.
Novamente é claro minha interpretação, você pode decidir por si mesmos após estudo diligente, se estou correto
ou não.

A quarta besta (nação)
Em seguida, eu saberia a verdade da quarta besta, que era diversa de todos os outros, superior a
terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze; que devorou, freio em pedaços e carimbado o
resíduo com seus pés; Daniel 07:19

Lembre-se: Daniel viveu 600 anos antes de Cristo, então esta besta, que agora sabemos para ser o
Império Romano, era preocupante a ele. Ele entendeu, tenho certeza, que ele representava um reino ou nação,
mas não tinha como saber que nação. É por esta razão que o Daniel é incerto e desejos para ser dado o
entendimento.
Esta mesma confusão e desejo de entendimento tem sido minha força motriz em meu estudo pessoal da
Bíblia, e rezo para que uma vez que você começou a ler estas aulas também de fome para saber mais.

Pouco chifre mais parrudo
e os dez chifres que foram na cabeça e do outro que veio de cima, e antes quem três caiu; nem de que
chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grande, (blasfêmias), cujo olhar era mais forte do
que seus companheiros. Daniel 07:20
Aqui está outra pista sobre a identidade do chifre pequeno, ou o anti-Cristo. Seu olhar era "mais
robusto", do que as outras nações. A definição da palavra "Stout" é: "tendo ou marcado pela ousadia,
coragem ou determinação; firmes e resolutos." Portanto, esta pequena nação é menor do que os outros
em proeza militar e económica, mas por causa de sua determinação em negrito, foi rasgado pelas raízes três
outras nações. Mais uma vez Deus refere-se a esta pequena nação como falar blasfêmias contra Deus e suas leis.
Falar blasfêmias é ser contra Deus. Portanto, esta pequena nação é o anti-Cristo.

Faz a guerra com os Santos de Deus
Eu vi, e o mesmo chifre entrou em guerra com os Santos e prevalecia contra eles; Daniel 07:21
O chifre mesmo entrou em guerra com os Santos, para fazer a guerra é para perseguir e para torcher,
mutilar e matar.

E prevaleceu contra eles, indica que o Anticristo será bem sucedido em destruir os Santos de Deus,
durante um período de tempo.
Uma descrição semelhante é dada em outro livro da Bíblia, como mostrado no seguinte versículo.
E o dragão indignou-se com a

mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os

que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
A mulher que está sendo falada aqui é o descrito no seguinte versículo.
E lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma

mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos

seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorada, travailing no
nascimento e desapontado ao ser entregue. Apocalipse 12:1-2

O verdadeiro e correto de adoração a Deus
Vou dar uma discussão completa sobre todo o simbolismo sendo usado nestes dois versos, mais tarde,
mas agora entendo que esta é um simbolismo do Messias, mas não o homem Jesus, mas o evangelho que ele
pregava e a fé que vem de seu Evangelho. É esta fé que a mulher, que é simbólica da Igreja de Cristo, está aflito
para entregar.
A mulher é a Igreja de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus como cumprida pelos ensinamentos de Jesus
Cristo, que é a criança que está esperando para nascer e é esse evangelho, que é a Fundação da Igreja de Cristo
e por sua vez tem para a sua fundação, o Evangelho de Deus como abreviado nos dez mandamentos.

Fantoche de Satanás
Embora as palavras utilizadas são diferentes, o significado por trás deles é o mesmo. Portanto, a
referência para o chifre pequeno é também uma referência para o dragão, que sabemos para ser Satanás. Eu
interpreto isso para dizer que o pequeno chifre, ou esta pequena nação, o anti-Cristo, é de alguma forma sob o
controle ou em parceria com Satanás. Por que mais faria guerra sobre os Santos? Como eu disse antes, o antiCristo é representante terrestre de Satanás. Leva sua direção de Satanás. Através de seu anti-Cristo, Satanás tem
a capacidade de diretamente afetam as pessoas e ao controle e influência quem é dele irá fazê-lo.

No caso de você não tiver certeza, a referência aos Santos significa que os Santos de Deus, ou os
seguidores de Cristo e seus ensinamentos, aqueles que aderem para manter os dez mandamentos e
aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem.

Santos possuem o Reino
Veio até o antigo de dias e acórdão foi dada aos santos do Altíssimo; e chegou a hora que o Santos
possuíam o Reino. Daniel 07:22
O Ancião de dias é Deus, e julgamento é dado aos santos do Altíssimo. Sinto-me obrigado a dar uma
pista prematura sobre a identidade do chifre pequeno (Anticristo), tem a ver com o fato de que persegue e mata,
os verdadeiros fiéis de Jesus Cristo, em nome de Deus. Afinal de contas, é o que acontece quando você faz a
guerra. O que este versículo está se referindo é os Santos, por causa de sua fé inabalável em Jesus são
martirizados pelo pequeno chifre ou o anti-Cristo. O anti-Cristo coloca-los a julgamento, declara-os blasfemos e
os hereges e, em seguida, queimá-los na pilha ou decapita-los.
Deus em sua misericórdia nos últimos dos dias dará seu julgamento sobre aqueles que foram
martirizados e declarar os Santos de Deus inocente das acusações de que eles foram assassinados, efetivamente
capotamento o julgamento do anti-Cristo, para Deus é a autoridade máxima no universo e sua lei substitui todos
os outros.
As decisões proferidas contra os Santos pelo anti-Cristo eram falsos e, portanto, a morte daqueles assim
julgado era infundada. Deus, portanto, subverte os falsos julgamentos e restaura os Santos para a vida.

A quarta besta
Assim, ele disse, "a quarta besta será o quarto Reino na terra, que serão diversas de todos os reinos e
devem devorar toda a terra e deve pisá-lo para baixo e quebrá-lo em pedaços." Daniel 07:23
Isto confirma a minha interpretação, que a quarta besta é um reino. Que é o Império Romano, é apoiada
pelo fato de que ele nunca é conquistado, mas cai além de dentro, e que o Império Romano primeiro é dividido
em duas em seguida, este último um dos dois está dividido em dez reinos que se colocam fora disso.

Toda a terra
Uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, quando a Bíblia refere-se a toda a terra, não faça isso no
sentido literal. O tempo dos povos antigos, o mar Mediterrâneo e as terras que fazem fronteira com ele, era toda
a terra. Portanto, quando se refere ao 4º Reino, que agora sabemos para ser Roma, sabemos que Roma não
conquistar toda a terra, apenas a área da Europa e as terras à beira do mar Mediterrâneo.

Poder civil ainda existe.
Uma coisa que mais você pode querer considerar, sobre o quarto Império, (Roma), nunca foi
conquistada; simplesmente dividiu-se novamente em dois split então em dez nações menores. Exceto para os
três reinos arrancados pelo anti-Cristo, essas nações ainda existem hoje. Estas nações, juntamente com os
Estados Unidos ainda têm o poder e a influência mais todo o resto do mundo. Portanto, quando o versículo
acima nos diz: "e toda a terra, de devorar" isso ainda pode ser válido, e que não foi o Império Romano, mas
sua prole que iria devorar toda a terra, não vamos esquecer os anos de imperialismo que exerçam as nações da
Europa e, em seguida, América.

Poder religioso ainda existe.
Há outra coisa que você pode querer considerar. O Império Romano ainda existe até hoje. Quando o
governo civil sentiu-se mal o saque da cidade de Roma, em 476 D.C., a Igreja de Roma permaneceu intacta.
Dali em diante, até que recebeu a ferida mortal que sarou, a Igreja de Roma funcionava como a cola imperial
que manteve as nações da Europa de qualquer verdadeira soberania própria. Todos os reis e os povos das
Nações da Europa durante a idade média, onde o sujeito a e alinhada com a Igreja de Roma para um grau ou
outro. Desta forma, o Império Romano nunca realmente chegou ao fim. Quando Deus dá a profecia, "e de
devorar toda a terra," que na verdade é a Igreja de Roma que traz isso para cumprimento, usando sua
influência e controle das Nações da Europa, e seu poder militar.

Dez reis surgem
e os dez chifres fora deste reino são dez reis que se levantarão: outro surgirá atrás deles; e ele deve ser
diverso do primeiro, e ele deve dominar três reis. Daniel 07:24

A Bíblia interpreta-se. Os 10 chifres da quarta besta, são dez reinos que se levantará fora os restos do
Império Romano do Ocidente, e o chifre pequeno é um reino e vai surgir entre os dez e destruir três no
processo. Também tome nota de que, neste versículo, Deus se refere para o anti-Cristo como "Ele", que será
útil para a compreensão capítulo 11 de Daniel e todas as suas referências para o anti-Cristo e como "Ele" faz
com que as Nações agir no sentido de outras nações.

Após os dez
Estas palavras-chaves terá um significado último ainda mais identificadores do anti-Cristo são dadas. As
palavras "outro ressuscitarão depois deles," devo dizer que este pequeno chifre surgirá fora os dez, mas não
até após os dez primeiros são estabelecidos.

Diversos dos outros
As palavras "diverso do primeiro," é outra pista na determinação deste pequeno chifre, ou identidade do
anti-Cristo. A palavra "Diverso", é definido como: tendo formas diferentes do original. Então este
pequeno chifre, ou esta pequena nação, é como os outros reinos, no entanto, há algo diferente sobre isso que
torna distinto dos outros.
Novamente, há uma referência, em que o pequeno chifre causará, de alguma forma, a destruição de três
dos dez reinos originais, que é ainda outro identificador do anti-Cristo e pode ser determinado a partir de
registros históricos.
Que nação situada em algum lugar na Europa ou norte da África Ocidental, depois que foi formada
como uma nação, causou três dos dez reinos originais para ser destruído? Somente com o conhecimento da
história você poderia ter esta informação. Em uma das lições a seguir irá percorrer em detalhe, a evidência
histórica que dá a identidade para o anti-Cristo.

Um líder religioso
e ele falará palavras grandes (blasfêmias) contra os mais alto e deve se desgastam os Santos de mais
alta e acho que os tempos de mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo, tempos e a
divisão do tempo. Daniel 07:25

Fala blasfêmias
E ele falará palavras contra o Altíssimo.

Lembre-se: se você substituir a palavra grande com blasfema, você terá uma melhor compreensão
o que diz este pequeno chifre ou cabeça desta pequena nação. Isto sugere que a cabeça desta pequena nação tem
algum tipo de denominação religiosa, em que é blasfemar contra Deus, o que sugerem que o chefe desta nação
pequena prega falso evangelho de Satanás, em que ele fala palavras em oposição ao evangelho sagrado de Deus.

Desgasta os Santos
As palavras, "devem desgastar os Santos do Altíssimo," é outra maneira de dizer que a guerra que o
anti-Cristo conduz contra os Santos de Deus é bem sucedida, e que os Santos são diminuídos em número ao
longo do tempo que o anti-Cristo é dada para fazer guerra contra eles. A frase, "desgaste dos Santos do
Altíssimo," refere-se à perseguição dos Santos de Deus. Se você perdeu mais cedo, os Santos são aqueles que
aceitar Cristo como o Deus vivo e declará-lo para ser seu Salvador e guardam os mandamentos de Deus, de que
número eu mesmo. Portanto, o que estas palavras estão dizendo é que o anti-Cristo persegue continuamente os
Santos de Deus.

Persegue o Santo
A palavra "Persecutes" significa: sistematicamente submeter um grupo de pessoas a penas ou
tratamentos cruéis ou injusto por causa de sua origem étnica ou crenças religiosas. Isto
pode melhor ser mostrado em torturas de "julgamentos da Inquisição," da Igreja Católica, enforcamentos e
queima em pilha, daqueles que se opõem ou se recusou a enviar para a Igreja de falsos dogmas e tradições.
Se você considerar, os dez chifres ou nações que surgem do, Império Romano, então, o pequeno chifre
surge entre eles e começa a perseguir os Santos. Isso é verificável na história, e é a Igreja de Roma que nos
mostra a história que fez estas atrocidades, portanto é a Igreja de Roma que é o anti-Cristo, como ele é
simbolizado por um pequeno chifre.

Persegue-os continuamente
Aqui está algo pensar. Nestes versos dizem-nos que o anti-Cristo será perseguirá os Santos de Deus
continuamente. Sabendo que isso é verdade e considerando-se para ser um cristão, ou um Santo de Deus, então

por que você não é sendo perseguida? Poderia ser possível que você não se encaixam na definição que Jesus
deu de que é um Santo de Deus, que é: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo?
Os mandamentos de Deus são os dez mandamentos. Você mantém todos os dez mandamentos como eles
são escritos por extenso no livro de Êxodo capítulo 20? O testemunho de Jesus Cristo é duplo, Jesus testificou
que ele é Deus em carne e osso de um homem, o Messias e o que ele ensinou foi para levar à conclusão (para
cumprir) nosso entendimento da moralidade de Deus conforme listado nos dez mandamentos. Você aceitar isto
de Jesus e então viver a sua vida e mudar sua moralidade de um pecado para um, como é Deus? Se este é quem
você é e você é um Santo de Deus, se você ficar aquém de qualquer um dos que esta definição implica, então
você não é um Santo de Deus.

Surge o anti-Cristo
Portanto, em algum momento após a dissolução do Império Romano do Ocidente, surgem dez reinos
menores. Depois disso, outro se levantará dentre os dez, depena três no processo. Historicamente, sabemos que
a cidade de Roma foi saqueada e caiu para os bárbaros, no ano 476 D.C.. Portanto, esta pequena nação tem que
vêm-se algum tempo depois disso. A Igreja de Roma foi estabelecida pelo Imperador Constantine na 12:00,
então muitos vão dizer que a Igreja de Roma não pode ser o anti-Cristo porque ela existia antes do
estabelecimento dos dez reinos. Não é o estabelecimento do anti-Cristo na terra por Satanás que traz para o
cumprimento das profecias de Deus de acordo com o livro de Daniel, mas o estabelecimento do anti-Cristo
como uma potência nacional com a capacidade para perseguir e matar.
No ano de 538 D.C. o imperador Justiniano deu a Igreja de Roma a soberania das terras que são
conhecidos como o Vaticano. Esta soberania constitui o estabelecimento de uma nação independente. É isso que
transforma o anti-Cristo com a Igreja de Roma, e porque isso ocorre após o estabelecimento dos dez reinos, a
Igreja de Roma então se encaixa nesta profecia.
Então você vai entender, o anti-Cristo é a mão de Satanás sobre a terra e como tal já existia desde a
época de Adão e Eva. Se tivesse a influência de um grau ou outro, nunca teve o poder de perseguir ou matar
aqueles que deram verdadeiro e correto adorar o Deus da criação, até que ele é estabelecido através da Igreja de
Roma em 538 AD. É neste evento que Deus dê a profecia no livro de Daniel.

Uma profecia de tempo
Então você saberá que esta é também uma profecia de tempo. As palavras, "um tempo e tempos e a
divisão de tempo," denota um período de tempo. O que faz esta profecia de tempo é para nos informar sobre a
quantidade de tempo que esta pequena nação, o anti-Cristo, terá o poder de fazer guerra contra os Santos.

3.5 algo
Na última parte deste versículo, é revelado que estas mentiras do anti-Cristo e sua perseguição dos
Santos poderão continuar por um tempo, tempos e a divisão do tempo.
Estes não são apenas palavras. Eles se referem a um período de tempo específico, 3,5 algo. Como sei
isso representa 3 ½?
A primeira, vez = 1,
Tempos = 2,
Uma divisão de tempo = ½.
Adicioná-los juntos, você obter 3 ½.
Este versículo não elaborar quanto seja 3,5 dias, semanas, meses, ou anos, só nos dá um número, que
não é representante de um período de tempo, no entanto, deixou claro. Há outros versos deste mesmo período
na Bíblia, mas disse ou dada de uma maneira diferente, ao fazê-lo, Deus nos dá outras referências para auxiliar
na compreensão deste simbolismo do tempo e a sua duração.

Quarenta e dois meses
Uma tal encontra-se no seguinte:
e lá foi dado-lhe uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias; e poder foi dado a ele para continuar
quarenta e dois meses. Apocalipse 13:5

Lembre-se: Eu mostrei como Deus nos ensina, dando informações, em seguida, este último no dános informações adicionais, baseando-se aquilo que ele já deu. É isso que ele está fazendo neste versículo,
Apocalipse 13:5. Neste versículo está se referindo o anti-Cristo com palavras tão perto como aqueles usados
por Daniel, tornando impossível para não ver isso. Mas em vez de dizer o tempo, tempos e uma divisão de
tempo, como ele fez no livro de Daniel, Deus usa palavras que têm significado maior, por quarenta e dois
meses.

1260 dias
Quarenta e dois meses é de 42 meses, que se traduz em 3 anos e meio. Se você leva 42 e divida por 12
meses em um ano, você tem 3,5 anos. Se você então multiplicar 3,5 vezes o número de dias em um ano como
mantidos por aqueles do tempo do Apóstolo João, ou 360 dias, se, 1260 dias.
Manter este número, 1260 dias em mente para referência futura. É importante para revelar um outro
identificador do anti-Cristo. Estou convencido de que, sempre que este prazo é mencionado, refere-se ao mesmo
tempo na história, mesma data de início para a mesma data final, em outras palavras, eles correm simultâneos
para o outro.
Com esta definição correta do que significa a 3,5, a pergunta pode ser feita, quando começa este período
de tempo, e de que podemos determinar quando vai acabar? Deus irão revelar isto, leia mais para descobrir.

Primeira mentira do diabo
Há algo sobre isso que quero que entenda. Quando Satanás sob a forma de uma serpente disse que
primeiro mentir para Eve, Gênesis 3:4, embora uma simples mentira, teve profundas implicações para Deus.
Essencialmente, Satan denegrido o bom nome e reputação de Deus. Satanás disseram que Deus era um
mentiroso e um enganador. Se alguém te chamou de mentiroso, e você não estava, então o que você faria?
Como conseguiste convencer os outros, que foi o acusador que o mentiroso não é você? É essa tentativa por
Deus para limpar seu nome de qualquer suspeitas, porque ele não simplesmente removeu Satan de existência, o
segundo, que ele descobriu a traição de Lúcifer.

Não é um homem
Este pequeno chifre, ou, como agora sabemos, esta pequena nação, é o anti-Cristo que lhe foi dito sobre
desde que era criança. A única diferença é que você sabe a história foi alterada da verdade, sem dúvida pelo
anti-Cristo em si.
Como você pode ver o que temos estudado até agora, que o anti-Cristo não é um homem solteiro que
surge e toma o poder apenas algum tempo antes da segunda vinda de Jesus, mas que o anti-Cristo é uma nação
pequena, cuja longa linhagem de líderes, ao longo de vários séculos, falará blasfêmias contra Deus, seu tempo e
suas leis.

Você deve saber que para falar blasfêmias significa não apenas falar mas, também, para realmente fazer
atos blasfemos, como reescrever as leis de Deus. Como alterar o dia sagrado de sábado, que Deus identifica
além de dúvida no quarto mandamento como sendo o sétimo dia.
O anti-Cristo através de mentiras mudou o dia do sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia da
semana, para o qual não há nada nas escrituras para a transferência de volta, mostrando que seja mentira do
diabo, falso evangelho de Satanás, que está em oposição direta às leis de Deus.

Lembre-se Deus truísmo: se Deus não falou, é uma mentira. Se não há nada nas páginas dos
livros da Bíblia que dá suporte para Deus ou Jesus dando o comando ou instrução que o primeiro dia da semana
é o dia sagrado de Lordes de descanso, então deve ser uma mentira.

Satanás é representante na terra
Lembre-se: o anti-Cristo é o representante de Satanás na terra. Tudo o que faz o anti-Cristo é com o
total apoio de Satanás. Portanto, você poderia dizer que as blasfêmias faladas pelos líderes desta pequena nação
são na verdade as palavras de Satanás, (Satanás falso evangelho). Portanto, esses líderes estão sob a influência
de Satanás, ou estão tão estreitamente alinhados com o mesmo tipo de personalidade que Satanás tem, que não
há nenhuma distinção entre os dois.

Lembre-se também: Satanás não é um indivíduo único, "Lúcifer"; Satanás são ninguém ou
qualquer grupo que se colocam em oposição à palavra de Deus. Lúcifer foi o primeiro "Satan," o inimigo
caído, mas todos os outros, incluindo aqueles anjos que caíram do céu com Lúcifer, também são "Satan". Se
você, depois de ouvir a palavra de Deus e a verdade lá, ainda manter as mentiras de Satanás, então você também
é Satanás.

Por exemplo: Mostrei que o sétimo dia é o dia verdadeiro do dia senhores do resto; Portanto, se
você continuar em sua observância do domingo como o verdadeiro sábado, então você está mostrando que você
rejeita a verdade de Deus, em favor de mentiras de Satanás, que faz de você um filho de Satanás.

Tudo será revelado
No fim dos dias, o que nós estamos atualmente em, que que tinha sido escondido por Satanás será
revelado, é então, para aqueles vivo naqueles dias para escolher entre mentiras de Satanás que foram

consideradas a verdade há séculos, ou a reconhecer a palavra de Deus como a verdade. Isto é dado apoio no
seguinte versículo.
Há nada coberto, que não deve ser revelado; nem escondido, que não serás conhecido. Lucas 12:2
Pois não há que nada coberto, refere-se a compreensão do homem da Bíblia. Porque muito da Bíblia é
dado em simbolismos, é extremamente confuso, até os simbolismos são compreendidos. Por causa deste
problema de compreensão, Satanás tem sido capaz de contar suas mentiras com pouca ou nenhuma oposição. É
esta falta de oposição que convenceu o povo que a mentira é a verdade através dos séculos. Mas o que o
versículo acima está me dizendo é que o tempo virá, "o fim dos dias", quando estes simbolismos serão dado
significado, revelando a verdade de Deus e expondo as mentiras do diabo. O que tem sido mostrando-lhe nas
páginas dessas lições, é o cumprimento da profecia acima do livro de Lucas.
Isso não será revelado, é a promessa de Jesus que completo entendimento de toda a Bíblia e tudo o que
significa que será manifesto, em algum momento, eu sugiro que durante o fim dos dias, e atesto ainda mais que
tudo o que tenho escrito e colocado sobre esta página Web, me foi dado por Deus cumprimento desta profecia.

Mudar os tempos e as leis de Deus
Acho que os tempos de mudança e leis , refere-se aos tempos e as leis de Deus. Acho que você sabe que
as leis de Deus são os dez mandamentos, escritos em pedra pelo próprio dedo de Deus, para simbolizar que eles
são para durar para sempre. Aqui está uma coisa que você pode querer considerar. Se Satanás está tentando
mudar as leis de deuses, que sabemos para ser os dez mandamentos, então você não acha isso sábio para manter
os dez mandamentos, se você quer adorar o Deus verdadeiro? Se Satanás está tentando mudá-los, então por que
não manter os dez mandamentos, que não coloca você no lado de Satan em vez do lado de Deus?

Tempos de Deus
Você pode não entendo completamente o que é a referência aos tempos de Deus , portanto eu vou dar a
explicação.
No processo de criação, Deus primeiro estabeleceu uma semana de sete dias. No primeiro dia Deus
começaram a criação por acender a centelha da criação e então começaram a manipular o que ele tinha criado.
O último dia da semana, ou o sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Neste Deus estabeleceu uma
semana de sete dias.

Nos sete dias da criação, Gênesis 1:1 até Gênesis 2:5, Deus criou outra coisa que não está listado como
uma criação, mas foi criado nenhum a menos. Deus criada o tempo, ou pelo menos a Deus dada forma tempo é
para ser observada.

Tome nota: no final de trabalho cada dia de em sua criação do universo, Deus dá o nome para o dia,
bem como tudo o que ele criou. Por exemplo, no final do sexto dia, Deus disse, "e a tarde e a manhã foram o
sexto dia. O que isto significa é que o dia de Deus começa ao pôr do sol, que é outra maneira de dizer boa
noite, vai através da noite em manhã e então o tempo do dia para a noite e termina
novamente ao pôr do sol. Como você sem dúvida sabe, nós não guardamos tempo desta maneira. Começa o
novo dia para nós uma 12:00 AM ou meia-noite. Isto foi causado por Satanás mudando os tempos de Deus.
Acho que você vai concordar que Satanás teve sua mão nos assuntos do homem e suas nações, desde o
início. Portanto, é lógico que ele teve algum papel em influenciar os governantes de Roma. Não sei quando, mas
definitivamente quando do estabelecimento do Império Romano, o dia chegou a medir de manhã a seguinte
manhã, o sol até o sol. Em outras palavras, quando o sol nasce, é o novo dia, até que surge novamente no dia
seguinte.
Se reparaste nos sete dias da criação, Deus mede-lo de tarde e a manhã como parte do novo dia. O que
isto significa é que Deus está indicando, que à noite durante a noite e incluindo o dia, é o novo dia. No sol, para
baixo, naquele dia termina e ainda mais um novo dia começa. É Satanás através de sua influência sobre os
governantes do homem que já não vivemos por tempo determinado de Deus do dia.

Pôr do sol ao pôr do sol
Em suma, o novo dia começa ao anoitecer ou no sol para baixo e termina ao anoitecer ou sol 24 horas
mais tarde. Isto pode ser melhor demonstrado da forma que o quarto mandamento nos diz para observar o
sábado. O Deus dado momento em que o sábado é para ser observada é ao entardecer na sexta-feira até
anoitecer no sábado. O novo dia de sábado começa ao anoitecer na sexta-feira ao pôr do sol. O que podemos
chamar sexta-feira devido à influência de Satanás, mas na verdade é a noite de sábado, de acordo com a maneira
de manter o tempo de Deus. O novo dia de sábado, começa quando o sol para baixo, para que noite período,
deve ser chamada, sábado à noite. Eu sei que isto é um pouco confuso, mas isso é porque, Satanás tem sido tão
bem sucedido em sua tentativa de usurpar as vezes muito de Deus, que maneira de Satanás de contar o tempo é
tão enraizada em nossa natureza, a tornar o tempo de Deus para ser estranho.

Violar o quarto mandamento
Você precisa ser sensibilizados, que Satanás tem sido bem sucedido em reescrever as leis de Deus
também. O mais óbvio é o dia do sábado. Se você observa o sábado no domingo e, em seguida, você está
violando o quarto mandamento de Deus, Êxodo 20:8-11.

O julgamento de Deus
Mas o julgamento deve sentar-se, e eles devem tirar seu domínio, para consumi-lo e destruir até o fim.
Daniel 07:26
Isso é interessante, se assentará o julgamento. o que isto significa é apesar dos melhores esforços do
Satanás, ele falhará, e o julgamento de Deus sobre ele, o que ele fez no jardim do Éden, estará. Se bem se
lembram,

Primeira profecia de Deus
O próprio Deus fez a primeira profecia como revelado nos versos seguintes.
e o Senhor Deus disse a serpente, "por teres feito isto, tu és amaldiçoado acima todo o gado e todos os
animais do campo; sobre o teu ventre serás tu ir e pó comerás o teu todos os dias da tua vida. E porei
inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; ele ferirá tua cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar." Gênesis 03:14-15

Cristo derrotou Satanás
A primeira profecia já disse, não só foi dito por Deus, mas é a primeira profecia do advento de Cristo, e
que será Cristo que esmaga as serpentes cabeça, ou derrota Satanás. A frase, "e tu lhe ferirás o calcanhar" na
minha opinião é uma profecia que já tem vindo a passar. Nós pensamos dos judeus como sendo aqueles que
causou a Jesus ser crucificado, mas foi a influência de Satanás sobre os judeus que causou isto. Portanto, em
última análise, foi Satanás que de fato Jesus crucificaram, e em então fazendo cumprido a profecia acima.
As palavras, eles devem tirar seu domínio, para consumir e destruí-lo até o fim,, poderia ser
interpretado como sendo a supremacia de Deus leva longe de Satanás, mas a este respeito, estou convencido de
que os juízes eram, na realidade, os anjos do céu, isto concluo por causa do uso da palavra, "eles". É por causa

deles, que Deus tinha para limpar seu nome de mentiras levantadas contra ele por Satanás para Adão e Eva, e
uma vez que é feito para a satisfação dos anjos, então Deus é livre para dispor de Satanás, mas de acordo com o
julgamento dos anjos.

Se Deus falou
Posso estar errado sobre isso e outros me disseram como tal, mas que é que se trata este estudo. Eu estou
tentando fazer com que você a pensar sobre suas crenças atuais e com esta interpretação da Bíblia, forçá-lo a
repensar o que você acredita e segurá-la para a luz da Bíblia e ver se suas crenças ainda prendem verdadeiras.
Você tem que decidir, você aceita que as palavras da Bíblia não são apenas inspiradas de Deus, mas que Deus
lhes causaram a serem gravados. Se o fizeres, então como pode um cristão aceitar algo não suportado pela
Bíblia sobre o que a Bíblia diz? Se Deus falou você irá encontrar na Bíblia, se Deus não falava então ela não
pode ser suportada pelas palavras na Bíblia e é uma mentira.

Dado aos santos
e o Reino e domínio e a grandeza do Reino sob o céu inteiro, devem ser dada ao povo dos Santos do
Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios devem servir e obedecer-lhe. Daniel 07:27

Tomam nota: o reino sob o céu é para ser dado aos santos do Altíssimo, não o Reino dos céus em
si. Este versículo continua a dizer que o Reino de Deus, o Reino dos céus é eterno, e todos os domínios, ou a
autoridade que ele dá para os outros, deve servir e obedecer-lhe. Em outras palavras, os santos serão dada
autoridade sobre a terra, mas eles ainda estará subordinados a Deus. Isso é suportado nos seguintes versos.

Jesus subordinado a Deus
Para que o pai tem a vida em si mesmo; então ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo; e lhe deu
autoridade para executar o acórdão também, porque ele é o filho do homem John 05:26-27
O que isto está a dizer-me, é que mesmo Jesus como governante da terra por mil anos, mesmo assim, é
subordinada a Deus o pai no céu.

Daniel está com problemas.
Até agora é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações me incomodou muito, e meu
semblante mudou em mim: mas guardei o assunto no meu coração. Daniel 07:28
No versículo acima Daniel está nos dizendo que ele agora compreende o que Deus mostrou-lhe, mas que
este conhecimento é preocupante a ele mesmo. Gostaria de revelar que isto é verdade para mim também. Deus
me deu o poder de compreensão. É por causa deste entendimento, o que é verdade e o que é mentira, que eu
iniciaram a árdua tarefa de escrever estas lições e capítulos da página da Web. Mesmo assim, estou arrasado
pelo conhecimento que tanto do que está ao redor de nós, eu agora vejo a mão de Satanás envolvem em meu
espírito. É triste e deprimente quando eu tentar mostrar aos outros que eu amo de mais nesta vida, estas
verdades, que rejeitam abertamente o que pregam, ao ponto que preocupa-me que eles nunca podem converter
para a verdadeira adoração de Deus e, portanto, ser perdido para a morte eterna. A apenas brilhante ponto em
tudo que isso é o conhecimento que esta página da Web está sendo visto por milhares de pessoas no mundo, de
todas as nações e línguas. Mesmo que aqueles que eu amo mais rejeitarem estes escritos, é bom saber que
muitos outros no mundo estão tomando pelo menos um interesse em lê-los.

