Lição 17
Profecias de linha do tempo
Última Chance, 70 anos de Israel
Os primeiros vários versículos do capítulo 9 é Daniel pedindo a Deus pelo perdão dos pecados da nação
de Israel e seu pedido que Deus dá a seu povo, mais uma chance, bem como para lembrar a Deus de sua
promessa de trazer as pessoas de volta a Jerusalém após os anos setenta, como prometido no livro de Jeremias.
Acho oração de Daniel a Deus em movimento e importante para a razão por que os filhos de Israel perderam
sua aliança com Deus, e porque Deus permitiu ser destruído, tanto o primeiro e os segundo templos. É por esta
razão, que incluo oração Daniels nestas aulas.

Livro de Jeremias
No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos medos, que tornou-se rei sobre o Reino dos
caldeus; No primeiro ano de seu reinado, Daniel entendi pelos livros o número dos anos, do qual veio a
palavra do senhor para que ele realizaria as desolações de Jerusalém de setenta anos o profeta Jeremias.
Daniel 9:1-2
Evidentemente, Daniel teve acesso aos escritos de Jeremias e aprendeu de avisos de Deus, levando até a
destruição do templo e a cidade de Jerusalém, e que Deus derramará sua raiva por 70 anos contra os filhos de
Jacob.

Daniel compreendeu o império babilônico
E esta terra toda será uma desolação e um espanto; e estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta
anos. Jeremias 25:11
As palavras, "e essas nações," refere-se não só à nação de Israel, mas também a todas as nações que
estavam nessa área, incluindo o Egito.

Anos 70, não em dias
Você deve entender que só na "profecia de tempo do fim" quando um dia é mencionado, ou uma frase
que retrata um período de tempo medido em dias, ocorre a aplicação de um dia por um ano . Neste
versículo, que é em referência a uma profecia de Jeremias, Deus usa as palavras de Setenta anos; e é uma
profecia a respeito do período que a nação de Israel, conhecereis a Deus ira e não uma "profecia de tempo
final." É, portanto, um literal de setenta anos, não profético. Também deve ser notado que esta profecia de 70
ano vem antes o significado de um ano de um dia como está estabelecido no livro de Ezequiel, que mais dá
suporte para o fato de que não se sujeita ao cálculo de um ano de um dia.

Daniel reza para Deus
E pus o meu rosto ao Senhor Deus, que buscam pela oração e súplicas, com jejum e saco e cinza: E eu
orei ao senhor meu Deus e fez a minha confissão e disse: "Ó Senhor, o Deus grande e terrível, mantendo o
Pacto e a misericórdia para os que o adoram e a eles que guardar seus mandamentos;" Daniel 9:3-4

Misericórdia para os que o adoram
Mesmo Daniel sabia que a adoração correta a Deus requer a manutenção dos dez mandamentos, é uma
pena que aqueles que hoje se intitulam Christian tendem a acreditar que a mentira de Satanás, que os dez
mandamentos são cumpridos ao ponto de tornando-os obsoletos por Cristo quando ele estava pregado na Cruz,
que é uma mentira. Eu pessoalmente considero maior mentira do diabo, porque não há nada nas escrituras que
dá suporte a ele, no entanto, todo o mundo aceita esta mentira como verdade de Deus. Tão bem sucedido Satan
tem sido em enganar o homem.

Os que guardam seus mandamentos
Este versículo é então outro exemplo onde Deus nos fala de amor, então dá-na definição de como
manifestar esse amor, que é para guardar os seus mandamentos .

Israel pecou.
Pequei e comprometeram-se a iniqüidade e fizemos perversamente e se rebelou, até mesmo por partindo
de teus preceitos e de teus julgamentos: Daniel 9:5

Pequei e cometido iniqüidade, Daniel é admitir os pecados do povo de Israel e dele tomar sobre si a
oração a Deus, pedindo que Deus perdoe o seu povo.

Por Departing de teus preceitos e os teus
julgamentos
A palavra "preceito" é definido como: ensinamentos, instruções ou leis. A palavra "Preceitos"
também é definida como: uma regra, a instrução ou o princípio que orienta ações de alguém,
especialmente um que orienta o comportamento moral, que é outra maneira de dizer, "Dez
mandamentos de Deus."
A palavra "julgamento" é definido como: acórdãos veredito e decretos.
O que Daniel está dizendo, é que ele entende por que Deus está punindo a nação de Israel, é porque as
pessoas pararam de manter as leis de deuses, os dez mandamentos. Não o leitor considera que é correcto que se
Deus vão castigar o seu povo escolhido, os filhos de Jacó, por não guardar os seus mandamentos, que ele
também iria puni os gentios que se chamam cristãos mas não conseguem guardar os mandamentos mesmos?
Para um cristão que se acha acima os mandamentos de Deus é nada menos que idiotice, criado por mentiras de
Satanás.

Ignorou os profetas de Deus
Também não podemos ter ouvidos teus servos, os profetas, que falou em teu nome para nossos reis,
nossos príncipes e nossos pais e a todas as pessoas da terra. Daniel 9:6
Ó Senhor, a justiça pertence a ti, mas nos confusão de rostos, até este dia; para os homens de Judá e os
habitantes de Jerusalém e a todo o Israel, que está perto, e que estão longe, através de todos os países para
onde vós haveis conduzido a eles, por causa de sua transgressão que eles têm transgredido contra ti. Daniel
9:7
Novamente, Daniel mostra reconhecimento de que o povo invadiu ou não conseguiu manter de Deus as
leis, os dez mandamentos e é por essa razão que Deus está punindo-os.

Pecados da nação
Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, porque
pecamos contra ti. Ao nosso Deus pertencem misericórdia e do perdão, embora nós se rebelou contra ele;
Também não podemos ter obedecido a voz do Senhor nosso Deus, andar em suas leis, que ele definir antes de
nós por seus servos, os profetas. Daniel 9:8-10
Você pegou isso? Daniel está nos dizendo que era por causa dos pecados da nação de Israel que Deus
causaram a nação de Israel ser destruído. Você sabe o que constitui um pecado?
Moisés é considerado um profeta de Deus, e é por ele que Deus definido diante dos filhos de Israel, suas
leis, e pelos outras profetas Deus deu aviso que, se eles não retornaram para obedecer as leis de deuses, eles
perderiam sua aliança com Deus.
Se você tivesse quaisquer dúvidas antes sobre o que constitui um pecado, este versículo deveria ter feito
isso bem claro. Quando você se rebelar ou está em desobediência à palavra de Deus, então você
está em pecado. Se você mantiver o primeiro dia, sábado, em vez do sétimo dia sábado, como magias de Deus
para fora no quarto mandamento, então você estão em rebelião e desobediência à palavra de Deus e está em
pecado.

Todo o Israel transgrediu
Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, nem por partida, que eles não podem obedecer a tua voz;
por conseguinte, a maldição é derramada sobre nóse o juramento que está escrito na lei de Moisés o servo de
Deus, porque pecamos contra ele. Daniel 09:11

Uma testemunha contra Israel
Aquele juramento que Daniel está se referindo é das leis de Moisés e tem a ver com um aviso que Deus
e Moisés deram ao povo de Israel que eles estavam prestes a atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida.
Você pode ler este aviso:
Quando vós deveis gerar filhos e dos filhos, e vos devem ter permanecido muito tempo na terra e devem
corromper-se e fazer imagem de escultura ou semelhança de qualquer coisa e devem fazer mal aos olhos do
Senhor teu Deus, para provocá-lo à ira: Deuteronômio 04:25

Eu chamo o céu e a terra por testemunhas contra ti neste dia que vós perecerá em breve totalmente fora
da terra para vos rever Jordan para possuí-la; vós não devem prolongar seus dias sobre ela, mas serão
totalmente destruídos. Deuteronômio 04:26
Se você deseja continuar lendo este aviso, ajudará você a entender por que Deus está fornecendo estas
profecias de Daniel, assim como Jeremias e Ezequiel. Deus previram que os filhos de Israel iria vacilar em sua
fé e em sua obediência à vontade de Deus as leis centenas de anos mais cedo, antes mesmo de eles
originalmente entraram na terra prometida e estabeleceram a nação de Israel.

Uma profecia cumprida
E ele tem confirmou suas palavras, que falou contra nós e contra os nossos juízes que julgou-nos,
trazendo sobre nós um grande mal: porque debaixo do céu todo tem não sido feito como tem sido feito em
Jerusalém. Daniel 09:12
Daniel está confirmando neste versículo que ele percebe que os avisos de Deus e de Moisés foram bem
fundados para os filhos de Israel fizeram na ação cair da graça de Deus e quebrar seus mandamentos e perdeu a
sua fé e ao fazê-lo, trouxe o castigo de Deus sobre eles, como Deus tinham previsto que ele o faria.

Nosso pai no céu
Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal veio sobre nós: ainda temos feito não nossa oração
diante do Senhor nosso Deus, que nós pode virar de nossas iniqüidades e entender sua verdade. Daniel 09:13
Como fazer nossos pais de repreensão de carne e dar a punição quando somos desobedientes, então
também faz nosso pai no céu castigar e punir quando somos desobedientes à sua palavra e sua lei. A
humanidade é o filhos de Deus, assim como um pai pune seu filho quando ele ou ela quebra as regras, então
também Deus castigou seus filhos para quebrar as regras dele.

Deus é justo
Portanto o senhor assistiu sobre o mal e trouxe ele pra cima nos: para o Senhor nosso Deus é justo em
todas as suas obras que ele faz: por que obedeceu a voz dele. Daniel 09:14
Neste versículo, Daniel está concordando com Deus que seu tratamento de Jerusalém e da nação de
Israel, era só e não injusto e poderia ter sido evitável, se as pessoas simplesmente tinham mantido sua fé e

continuou a manter os mandamentos de Deus. Daniel está mostrando que ele aceita que Deus é o todopoderoso, e que o homem deve dar obediência a ele.

Tome nota: No tempo de Daniel, o povo da nação de Israel está à beira de perder a sua aliança com
Deus. Por que, porque deixaram de manter as leis de Deus, que são os dez mandamentos. Se Deus levaria sua
aliança longe de seu povo escolhido, por não seguir seus mandamentos, então por que você acha que Deus iria
mostrar favor sobre aqueles que se chamam cristãos, quando não guardam seus mandamentos, todos os dez
deles? Você acha que de alguma forma é mais importantes para Deus então seu povo escolhido? Para adorar a
Deus, você deve fazê-lo como comandos, (pelo seu prazer não é seu), ou você não adorá-lo em tudo.
Não manter seus dez mandamentos, coloca em oposição a vontade dos deuses, portanto, qualquer
adoração, que não inclui a manutenção de seus mandamentos, não é um culto do Deus da criação, mas uma
adoração do Deus falso, que mentiu e enganou-te a pensar que os dez mandamentos não são mais uma parte
necessária da adoração do Deus verdadeiro.

Um apelo à misericórdia
E agora, Ó Senhor nosso Deus, que tens trazido teu povo da terra do Egito com uma poderosa mão e
Haveis começado-te renome, até este dia; Nós pecamos, temos feito perversamente. Ó Senhor, de acordo com
toda a tua justiça, suplico-te, deixa a tua ira e tua fúria afastou-se tua cidade de Jerusalém, tua montanha
sagrada: porque por nossos pecados e para as iniqüidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo é tornar-se
um opróbrio para todos os que estão sobre nós. Agora, portanto, O nosso Deus, ouvir a oração do teu servo e a
sua súplica e causar a tua face a brilhar em vosso santuário que está desolado, por causa do senhor. Ó meu
Deus, inclinar o teu ouvido e ouve; Abra os olhos, e ser segurar nossas desolações e a cidade que é chamada
pelo teu nome: para nós não apresentamos nossas súplicas diante de ti para a nossa justiça, mas para tua
grande misericórdia. Daniel 09:15-18
Daniel está nos mostrando que ele está ciente de que o povo de Israel não mereço nenhum favor de Deus
por causa de sua justiça, porque eles não têm nenhum; no entanto ele está suplicando a Deus que ele deve
estender a sua misericórdia, porque Deus é misericordioso, até mesmo para os pecadores que se arrependem de
seus pecados.

Chamadas pelo teu nome
Ó Senhor, ouve; Ó Senhor, perdoa; Ó Senhor, escutai e fazer; adiar não, por tua causa, Ó meu Deus:
por tua cidade e o teu povo é chamados pelo teu nome. Daniel 09:19
Não sei sobre você, mas eu posso ver Daniel, de joelhos, lamentando os pecados de seus pais e
suplicando a Deus para perdoar-lhes, não pelo bem deles, mas pelo Deus amor de.

Tua cidade e teu povo
Então qual é o nome de Deus se o povo e a cidade são chamados pelo nome de Deus? A cidade é
chamada de Jerusalém e as pessoas são chamados, judeus, ou os filhos de Israel, portanto, como esses nomes
traduzir para que o nome de Deus, que Jesus nos diz que é Jeová?

Qual é o nome de Deus?
Para entender isso, você precisa compreender inteiramente o que é o nome de Deus, e como eu te
mostrei em aulas anteriores, o nome de Deus se relaciona com a personalidade, a honra e o caráter moral de
Deus, não para qualquer nome específico. Os dez mandamentos de Deus nos dá o entendimento de quem Deus
é, sua personalidade e seu caráter moral. A cidade é chamada pelos dez mandamentos, porque dentro do templo
tinha sido a mesas de pedra que os dez mandamentos havia sido escritos em cima. As pessoas são chamadas
pelos dez mandamentos, porque foi por fé, como revelado por Abraão e pela superação de nossos pecados como
ensinado por Jacob, que eram retirados da escravidão e tornou-se uma grande nação.

Gabriel retorna ao Daniel
E whiles eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e
apresentar a minha súplica perante o senhor meu Deus, para o Monte Santo do meu Deus; Sim, whiles estava
falando na oração, nem o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão no início, sendo causado a voar
rapidamente, tocou-me sobre a hora da oblação da tarde. Daniel 09:20-21
Uma oblação é uma oração a Deus, às vezes adicionado com uma oferenda de pão e vinho.
Gabriel era o anjo em uma visão anterior, se você se lembrar. Que Daniel se refere a ele como o homem, sugere
que ele tem a aparência de um homem e a mesma aparência como antes, então Daniel reconheceu-o como sendo
o mesmo homem sem nenhum problema.

Para dar entendimento
E ele me informou e falou comigo e disse: "O Daniel, agora vim para a frente para dar-te-habilidade e
entendimento." Daniel 09:22
Eu nunca entendi muito bem a importância de ser dado o entendimento, até que Deus me abençoou com
a capacidade de compreender que que tinha sido confusão antes. Minha compreensão da Bíblia, as Escrituras
não é devido qualquer habilidade de minha autoria, mas são um presente dado a mim por Deus, assim como ele
está prestes a dar a Daniel esse mesmo dom.
No início da tua súplica o mandamento veio adiante, e eu vim anunciar a ti; Pois tu és muito amado:
por conseguinte, compreender o assunto e considerar a visão. Daniel 09:23
A frase, "no"início, refere-se quando Daniel primeiro começou a dar a oração acima de Deus. Agora
Gabriel, por ordem de Deus, quer que Daniel tenha uma melhor compreensão da visão do primeiro e aqueles
que se seguirão. Se bem se lembram, o Daniel estava doente por um tempo após a última visão e parecia não
entender o significado da visão que primeiro, então eu acho que Deus queriam ter certeza de que ele realmente
entendeu o que ele tinha visto.

Noções básicas sobre as profecias de tempo do fim
Há um enorme equívoco sobre as profecias de tempo final, e tudo gira em torno do fato de que aqueles
que são enganados por mentiras de Satanás, não permitem o um dia para o aspecto de um ano, essas profecias.
Por esta razão, comumente acredita-se que estas profecias ainda ocorrem, e que eles são algo que vai acontecer
apenas antes da segunda vinda de Jesus Cristo.

Satanás instila a confusão
Não permitindo o um dia por um ano, faz com que as profecias tão confuso que não são informativos,
mas justamente o oposto, que é como Satanás quer que sejam. Tão confusos, são eles que a maioria das pessoas
acredita que haverá um terceiro templo construído. Deus deu seu filho para tirar os pecados do homem, que
poderiam ser reconciliados com ele. Deus nunca permitiria que um terceiro templo a ser construído. Por que
acha que os muçulmanos foram autorizados a construir sua cúpula da rocha no site dos dois primeiros templos?
Deus permitiu isto para evitar que os judeus nunca construir outro templo, porque ele sabe que se eles estavam a
fazê-lo, mais uma vez começariam sacrifício animal para purificar-se dos seus pecados. Esta seria uma
abominação para Deus, tendo já dada a um sacrifício tão precioso (Jesus) para essa finalidade. Deus dá suporte
ao acima nos versos seguintes.

Cansados de sacrifícios de animais
a que propósito é a multidão de vossos sacrifícios a mim? Diz o senhor: Eu sou cheio dos holocaustos
de carneiros e da gordura de animais alimentados; e não Delicie o sangue de bois, de cordeiros ou de bodes.
Isaías 01:11
O aviso acima foi dado ao povo da nação de Israel pelo profeta Isaías, cerca de 120 anos antes de
Babilônia destrói Jerusalém e seu templo. Como Deus disse... e Daniel admitiu em sua oração, o povo da nação
de Israel não paga nenhuma atenção aos profetas de Deus, nem mesmo Isaías.
Neste aviso, Deus está dizendo ao povo que os sacrifícios de animais já não são desejados de por Deus.
Todo o propósito do sacrifício era para lavar o pecado que tinha cometido, mas fazer o que você deve admitir
ter cometido um pecado e depois se arrependem seus maus caminhos e através do sacrifício como um bobo da
corte simbólico renunciar sua pecaminosidade e esforçar-se, assim, para não pecar cada vez mais.
O povo de Israel, usado o sacrifício como uma maneira de limpar-se do pecado, mas depois saiu no dia
seguinte para cometer o pecado tudo de novo. Isto é que é na Igreja Católica, dar confissão no domingo e são
absolvidos de seus pecados por um padre, só para sair na segunda-feira e pecar novamente. Se você não está
verdadeiramente arrependido de ter cometido pecados, então você não receberá o perdão de Deus. Se você está
disposto a comprometer-se a viver em retidão ou liberdade do pecado, então não és filho de Deus, mas um filho
de Satanás.

Linhas de tempo da Bíblia
E ele falará palavras 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
As palavras, "falarei palavras contra o Altíssimo," me sugerem que o anti-Cristo, que é o que este
versículo está falando de, prega blasfêmia contra a palavra de Deus.
As palavras, "e devem se desgastam os Santos do Altíssimo," sugerem-me que o anti-Cristo é não só
falando de blasfêmia, mas que ele também está perseguindo os Santos de Deus e usá-las para fora, ou de alguma
forma causando lá números reduzidos.
As palavras, "e pensou em tempos de mudança e leis", sugere que o anti-Cristo está de alguma forma a
alterar a maneira de manter vezes que tinha sido estabelecida por Deus.

As palavras, "e eles, (os Santos de Deus), devem ser dado em sua mão, até um tempo, tempos e a
divisão de tempo," o que me diz que o Anticristo terá apenas um determinado período de tempo para perseguir
os Santos de Deus e não mais.
No contexto do versículo acima, Deus está dizendo que o poder do anti-Cristo, que perseguirá os Santos
e para blasfemar contra Deus, poderão durar 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais. Isto é calculado para
fora como segue:
Tempo é igual a 1
Vezes é igual a 2
Divisão do tempo é igual a ½
Adicioná-los juntos e você obter 3 ½.
A maneira que o verso é formulado, sugere que esta 3 ½ refere-se a uma passagem de tempo, portanto
devemos determinar que unidade de tempo que ele está falando de, dias, meses ou anos. Isto pode ser
determinado logicamente em que Deus está dando o anti-Cristo uma quantidade limitada de tempo para
perseguir os Santos. Com que é falado em acima versículo que não vejo como o anti-Cristo poderia realizar
muito deve apenas dias, nem meses, mas que levaria anos para realizar.
Portanto, vamos assumir a 3 ½ é em anos. Se você tomar isso significa 3 anos e meio, que não vai
demorar muito para realizar qualquer coisa você não concorda? Deve haver algum outro significado para
determinar o tempo que Deus está dando o anti-Cristo para perseguir os Santos de Deus.

Lembre-se de Ezequiel?
Contexto de Ezequiel
Deus não dá sempre o completo significado do que ele está explicando para nós no mesmo livro, ou até
mesmo pelo mesmo profeta. Em meu estudo diligente da Bíblia, Deus revelaram uma forma possível de calcular
a 3 ½ profecia, conforme mostrado no livro de Daniel. Eu encontrei isso quando eu li o livro de Ezequiel, que
deu-me a compreender o contexto de que Deus revelou a Daniel.
Ezequiel escreveu suas profecias e ao redor do ano 595 A.C.. Daniel escreveu o versículo acima em ou
em torno de 555 A.C. ou cerca de 40 anos depois de Ezequiel. Daniel é um escravo do rei da Babilônia, alguns
anos após a destruição de Jerusalém e templo. Ezequiel viveu durante o tempo que antecederam e durante a
destruição do templo.

Deus deu visões de Ezequiel da destruição de Jerusalém e o primeiro templo. Isso faz com que Ezequiel
orar a Deus por misericórdia, não por causa das crianças de Israel, mas por amor de Deus, que a cidade com o
nome de deuses, não deve ser destruído e apenas ruínas deixaram como um lembrete de que ele estava ali há, e
como seu povo tinha falhado a Deus.

Três cento noventa dias
Para que eu pus em cima do thee os anos da sua iniqüidade, de acordo com o número de dias, três
duzentos e noventa dias: Então tu deverás suportar a iniqüidade da casa de Israel. Ezequiel 4:5
Deus diz Ezequiel deitar do lado esquerdo por 390 dias como compensação para as injustiças da nação
de Israel que 390 anos conseguiram manter os mandamentos de Deus.

Quarenta dias
Quando tu hast feito eles, mentira novamente teu lado direito, e dirás a iniqüidade da casa de Judá
quarenta dias: designei-te cada dia por um ano. Ezequiel 4:6
Então Deus diz Ezequiel mentir sobre seu lado direito, dando assim a compensação por quebra de
promessa de Judá ou violação da aliança entre eles e Deus.
A nação de Israel como um todo foi abalado em guardar os mandamentos de Deus para 390 anos,
Considerando que o povo da Judéia só tinha perdido sua fé nos últimos 40 anos antes de Ezequiel.
Isto criou, então, o um dia por um ano, que Deus continua em todas as profecias de tempo final. É por
causa desta violação da aliança que Deus ameaça destruir Israel; Portanto é para pagamento do Ezequiel que
Deus estende esta misericórdia sobre o povo de Israel e torna o um dia para o uso de um ano na profecia de
tempo final. Isto também prepara o palco para Deus dar a nação de Israel, mais uma oportunidade para
permanecer fiel a adoração de Deus, como é o prazer de Deus que ele seja adorado.
Deus estabelecida este versículo e outros do livro de Ezequiel, para efeitos da profecia de tempo final,
que cada dia é, de fato, representante de um ano. Você pode querer pensar em um dia por um ano como a
misericórdia que Deus prorrogado a Ezequiel como pagamento pela sua tomada em cima de sua pessoa a
penitência por seus compatriotas toda.

O cálculo
Portanto tu deverás definir teu rosto para o cerco de Jerusalém e teu braço deve ser descoberto, e vós
deveis profetizar contra la Ezequiel 4:7
Este então nos permite determinar que 3 anos e meio é igual a 1260 dias, calculado usando 360 dias por
ano, como foi nos dias de Daniel e de Jesus. Como você pode ver, (3,5 anos, multiplicados por 12 meses dá-lhe
42 meses. Se você multiplicar pelo número de dias em um ano, ou 360 3.5, você obterá 1260 dias.) Estas são
expressas como dias proféticos. Em vez de ser dias na profecia 1260 dias proféticos torna-se 1260 anos literais
por causa o pagamento feito por Ezequiel, um dia por um ano.
Com este cálculo determinado agora sabemos que o "tempo, tempos e divisão do tempo é igual a 1260
anos literais.

Profecias, igualando os 1260 dias
O seguinte é um colapso de todas as profecias de linha de tempo que igual a 1260 dias com os versos
onde eles podem ser encontrados. Como você continuar seu estudo dessas lições, você vai concordar comigo
quando eu concluo que cada uma dessas profecias se relaciona com o mesmo período de tempo na história, que
eles são congruentes com os outros. Em cada um destes versos, você pode calcular os 1260 dias de seu
significado. Estes são referidos como dias proféticos. Cada dias profético é igual a um ano literal, como tenho
mostrado o livro de Ezequiel.

Um dia por um ano
Após o número dos dias em que vós procurou a terra, ainda quarenta dias, cada dia por um ano, vos
levará suas iniqüidades, mesmo quarenta anos, e conhecereis a minha quebra de promessa. Números 14:34
Para colocar este versículo no contexto, o povo de Israel ter seguido de Moisés do Egito, e durante
quarenta dias eles vagaram pelo deserto, queixando-se continuamente e nunca dar adoração a Deus. Irritado
com sua falta de fé, Deus proíbe que aqueles de que geração deve pisar os pés na terra prometida, mas em vez
disso, vai saber por quarenta anos, um ano para cada dia, até que a geração é consumida com a idade e faleceu.
A quebra de promessa falada aqui por Deus é a violação da aliança que os filhos de Jacó fizeram contra
Deus e suas leis. Deus fez um pacto com a nação de Israel, onde as pessoas eram necessários e ordem a manter
e executar certas leis que Deus impôs em cima deles, principalmente os dez mandamentos, portanto quando o

povo da nação de Israel não conseguiu manter seu lado da Aliança, ele castigou-os e estabeleceu um dia para a
política de um ano.

O NÚMERO 1260
Existem duas profecias que achei que vir para fora e usa o número 1260.

Duas testemunhas profecia
e darei poder minhas duas testemunhas e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias, (1260
dias), vestidos de saco. Apocalipse 11:3
As duas testemunhas de Deus dará testemunho da palavra de Deus por 1260 dias proféticos. Quando
você permitir que um dia por um ano, de acordo com Ezequiel, isso se traduz por 1260 anos, que é ao mesmo
tempo que o anti-Cristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, como revelado na próxima profecia.

Igreja de Cristo protegido
E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado de Deus que eles devem se alimentar
dela há um mil duzentos e sessenta dias, (1260 dias). Apocalipse 12:6
A mulher é um símbolo da Igreja de Cristo ou as pessoas que seguem nos ensinamentos de Jesus Cristo,
que são chamados os Santos de Deus.
Estes Santos de Deus são dadas a proteção do anti-Cristo por 1260 dias proféticos. Quando você
permitir que um dia por um ano, isso se traduz por 1260 anos que os Santos de Deus são dadas a proteção do
anti-Cristo no deserto.

Tempo, tempos e metade de um tempo
Anti-Cristo tem 1260 anos
e ele falará palavras 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
O anti-Cristo é dado 1260 anos para blasfemar contra Deus e a perseguir os Santos de Deus.

Lembre-se: Tempo é igual a 1, vezes é igual a 2, e divisão do tempo é igual a ½. Isso totaliza 31/2
anos, que é igual a 1260 dias proféticos. Dá-lhe um dia para um ano 1260 anos.

1260 anos a dispersar o povo santo
e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e
mão esquerda até o céu e jurou por ele que vive para sempre e que será por um tempo, tempos e um meio; e
quando ele deve ter realizado para espalhar o poder do povo santo , tudo isto será terminado. Daniel 12:7
Este verso está nos dizendo que o anti-Cristo só não vai perseguir os Santos de Deus, mas devido a essa
perseguição, os Santos "dispersará," para o deserto em vários lugares diferentes em todo o Império Romano e
além.

A mulher é dado refúgio 1260 anos
e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, até a casa dela,
onde é sustentada durante um tempo e tempos e metade de um tempo, da face da serpente. Apocalipse 12:14
A mulher é a Igreja de Cristo ou os Santos de Deus; Eles recebem 1260 anos a refugiar-se no deserto
onde eles estarão livres para adorar a Deus como os mandamentos de Deus sem interferência ou perseguição do
anti-Cristo.

Quando começa os 1260 anos?
e a partir do momento que o sacrifício diário será tirado, e configurar a abominação que faz desolada,
deve haver um mil duzentos e noventa dias, (1290). Daniel 12:11

Tome nota: Isto acima verso não faz referência a 1260 dias proféticos, mas 1290 dias proféticos.
A questão deve ter entrado seus pensamentos, quando começam estas profecias de tempo. Começa o ano
1260 período de tempo o mesmo tempo que começa no ano de 1290 período de tempo?
Você precisa ter todas as evidências sobre a identidade do anti-Cristo, antes que eu faça isto conhecido
para você, por isso vou dar esta informação em um momento posterior, quando tornámos claro quem e o que é o
anti-Cristo.

Apesar de eu já ter explicado que a Igreja de Roma é como começa o anti-Cristo, há muito mais a
entender sobre o anti-Cristo que dará que você prova que é sem dúvida, a Igreja de Roma, que é a representação
original do anti-Cristo como um pequeno chifre.

O anti-Cristo em Apocalipse
Besta que sobe do mar
E eu fiquei na areia do mar e vi uma besta se levantar fora do mar, com sete cabeças e dez chifres e
sobre seus chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Apocalipse 13:1
Em suas visões, dados que o Apóstolo João, Jesus usa simbolismos gráficos semelhantes a esses Daniel
mostrado seiscentos anos antes. Isso que ele faz para garantir que nós vemos que Jesus está dando descrição
para a mesma coisa que Deus mostraram a Daniel.
Uma besta se levantar fora do mar: Como você pode recordar, os quatro impérios do homem eram
representados como quatro bestas levantar fora do mar, por uma nascente visto besta do mar é simbólico de uma
nação com qualidades Imperial, ou como pode ser definido como um império e não apenas um reino ou nação.
Neste caso, há apenas uma besta não quatro.
A palavra "Império" é definido como: um grupo de diversas nações, territórios ou povos
governados por uma autoridade única.

Tendo sete cabeças
As sete cabeças são simbólicas "sete montanhas" , onde se situa a besta. Este é um identificador do
lugar onde a cidade Capital do anti-Cristo, Babilônia, a grande, é construída.

Dez chifres
Os dez chifres simbolizam "dez reis ou reinos" que ainda não são reis. Esta é novamente uma
referência aos dez reinos que preencher o vazio deixado pela queda da cidade Imperial de Roma, que ocorreu na
história no ano 476 D.C..

Dez coroas
Os dez coroas sobre os chifres dez é simbólico que estes reinos serão dado todos os poderes dos reis,
apesar de atualmente não têm o poder de um verdadeiro rei. Na história, o poder dos reis daqueles sete reinos
restantes depois que os três foram arrancados, foi perdida para os governos democráticos. O que este versículo
está me dizendo, que uma pessoa de cada nação irá adquirir poderes do navio governante comparável aos
poderes finais que os reis tiveram uma vez.

Ardente chama
Isso me diz que o poder do Anticristo será destruído por Cristo na sua segunda vinda. A referência para
a chama ardente, é uma referência ao fogo do inferno, mas também é uma referência ao fogo que a verdade de
Deus emite sobre mentiras de Satanás. O que me diz que a palavra de Deus, quando visto pelo povo para ser a
verdadeira palavra de Deus, fará com que se encontra de Satanás para cair fora e visto pelo povo para ser as
mentiras que eles são.

Quatro bestas em um
E a besta que vi era como um leopardo, e seus pés eram como pés de urso e boca como boca de leão: e
o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2

Lembre-se: esta besta é um simbolismo do anti-Cristo, e o que Jesus mostra esta besta ficar
parecido, uma listagem inversa das quatro bestas que saem do mar no livro de Daniel? Deus usaram os quatro
impérios do homem para mostrar como Satan vai assumir o controle de todas as nações e povos desses impérios
antigos e através dos dez reinos que preencher o vazio deixado pela queda do Império Romano, tudo amarrado
em um império extenso mundo. Isso me diz que as nações da Europa são separados do anti-Cristo é a Igreja de
Roma.

O dragão
O dragão é uma representação simbólica de Satanás. Vou dar muito mais extensa explicação para estes
versos no livro do Apocalipse, último lições, assim você saberá o que estou dizendo é a verdade e não apenas a
minha opinião.

Ferido de morte
E eu vi uma de suas cabeças, que foram feridos até a morte; e mortal ferida foi curada: e todo mundo
queria saber após a besta. E adoraram o dragão que deu poder à besta: e adoraram a besta, dizendo: "quem é
semelhante a besta? Quem é capaz de fazer guerra com ele?" Apocalipse 13:3-4

O mundo inteiro
Há muita informação a ser dada nos dois versos acima; no entanto, o que eu quero salientar neste
momento é o fato de que Jesus está nos dizendo que o mundo inteiro vai dar adoração para o anti-Cristo. São
você parte deste mundo, se você está, então não parece lógico que você está incluído na definição de implica
que o mundo inteiro.

Dois Evangelhos
Sim, tenho certeza de que você não se considera como alguém que venera o Satanás Anticristo então
sozinho, certo? Tudo o que eu tenho mostrado desde a primeira lição deve torná-lo consciente de que existem
dois Evangelhos e duas igrejas neste mundo, o Santo Evangelho de Deus, que é a Igreja de Cristoe falso
evangelho Satanás e a Igreja de Satã. Você pode pensar que você assistir a Igreja de Cristo, e eu aposto que sua
igreja, na verdade, chama-se a Igreja de Cristo, mas lembre-se, Satanás encontra-se, e as mentiras dele são seu
Evangelho, então as chances são boas que você assistir a igreja é, na verdade, a Igreja de Satã.

Serteza
A maneira de saber com certeza é para comparar os quatro primeiros dos dez mandamentos com as
tradições, costumes e práticas da sua igreja. É que sua igreja defender cada um dos primeiros quatro
mandamentos, exatamente como eles são escritos e no significado que as palavras realmente tem? Se não, então
é que a Igreja de Satã com base no falso evangelho de Satanás.

Primeiros quatro mandamentos
Lembre-se: os quatro primeiros dos dez mandamentos revela-nos como Deus ordena que nós
adoramos. Então se você vai para a igreja tem distorcido ou retirado qualquer um desses primeiros quatro
mandamentos da Igreja dogma e práticas, então não dá adoração a Deus como Deus ordena.

Uma boca falando blasfêmias
E lá foi dado-lhe uma boca falando grandes coisas e blasfêmias; e o poder foi dado a ele para
continuar quarenta e dois meses. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e
seu Tabernáculo e os que habitam no céu. Apocalipse 13:5-6
O Pequeno chifre foi descrito como tendo olhos de um homem e uma boca falando blasfêmias, no livro
de Daniel; Veja como este versículo fala da boca e as blasfêmias que ele profere. Este Deus faz para nos
mostrar que o assunto de dois versos de Daniel e Apocalipse são a mesma.
Para falar em blasfêmias não tem que implicar palavras reais. Tradições e costumes que são
estabelecidos, que estão violando os dez mandamentos, bem como outros da palavra de Deus, são maneiras de
blasfemar contra o senhor também.

Mentira mais aparente
A tradição mais aparente e fácil de notar é a observância do primeiro dia da semana, (domingo), como o
sábado de senhores, quando o quarto mandamento é bem claro que é o sétimo dia da semana em que Deus
reservou para essa honra.

Quarenta e dois meses
E o poder foi dado a ele para continuar quarenta e dois meses. Se você dividir 42 por 12 meses em um
ano, você tem três e meio anos. Se você então toma o 3.5 e multiplicá-lo pelo número de dias em um ano, como
o calendário foi até as 12:00, que eram 360 dias, você receberá, 1260 anos.

Faz a guerra sobre os Santos de Deus
e foi dado a ele para fazer a guerra com os Santos e superá-los: e foi dado o poder sobre todas as tribos
e línguas e nações. Apocalipse 13:7
Isto acima versículo de Apocalipse está dizendo a mesma coisa essencialmente como o verso seguinte.
e ele falará palavras 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

Para fazer a guerra, não significa necessariamente com espadas e do exército, você também pode fazer
guerra com perseguições, torcher e assassinato.

O anti-Cristo vai ser adorado.
E tudo o que habitam sobre a terra deve adorá-lo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do
cordeiro que foi morto desde a Fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13:8-9
Estes dois versículos Jesus dá um qualificador para quem é que vai dar adoração a Satanás por meio de
seu anti-Cristo. Todos vão adorar, "cujos nomes são não escritos no livro da vida." Seu nome está escrito no
livro da vida? Como podemos saber? Se você não pode saber com certeza, então não deveria considerar que
talvez seu nome não está escrito no livro da vida? Nesse caso, não me parece sensato, dê uma olhada na sua fé e
compará-lo com a palavra de Deus, como está escrito na Bíblia, para compará-lo a determinar se seu acredita
são todos suportado pela palavra de Deus. Se você observar o domingo como o sábado de Lordes, então eu
posso dizer você agora que você provavelmente não tem seu nome escrito no livro da vida, porque você está
violando o quarto mandamento de Deus. Não é tarde demais para mudar tudo isso. O livro da vida não está
escrito em pedra; nomes podem e são adicionados e removidos como ditar experiências de nossa vida.

A evolução do anti-Cristo
Jesus usa este simbolismo de uma besta subindo do mar, para mostrar que o anti-Cristo não é apenas
um homem, mas uma nação que tem controle e influência de outras nações e povos. Este pequeno chifre, por
conseguinte, atinge o status de um império mundial e é já não um pequeno reino rodeado por outros reinos
maiores que preencheu o vazio deixado pela queda do Império Romano, mas a pequena nação evolui num
império de fato mesmo, se não no nome.

Em revisão
Babylon é representada na primeira parte da estátua, a cabeça de ouro, bem como a primeira besta, a sair
do mar, o leão com asas de uma águia.
Pérsia é representado pela segunda parte da estátua, o peito de prata, e a segunda besta que sai do mar, o
urso com três costelas em sua boca e anda com um lado maior que o outro.

Grécia é representado pela terceira parte da estátua, a cinta de bronze e a terceira besta, o leopardo
dirigido quatro alado.
Roma é representado pela quarta parte da estátua, as longas pernas de ferro e a quarta besta, que Daniel
viu ser tão terrível, que ele não poderia descrevê-lo, exceto que ele tinha 10 chifres.
Os 10 chifres correspondem com os dez dedos da estátua, representativos dos dez reinos ou nações que
surgirão fora da divisão do Reino quarta que sugeri é o Império Romano, ou mais especificamente, o Império
Romano do Ocidente.

Lembre-se: a quarta nação conquistador é dividida ao meio primeiro, (as duas pernas e dois pés), e
em seguida dentre aquelas metades é dividido em dez nações.
Se você é um estudante de história sabe que o Império Romano primeiro foi dividido em dois impérios,
o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que primeiro ocorreu em 235 D.C.. Em seguida,
em 476 D.C. a cidade de Roma é saqueada e isso leva ao fim do Governo Imperial do Império Romano do
Ocidente que ocupavam a Europa juntos, mas só agora. Com o fim do Governo Imperial dez nações menores
surgirem para preencher o vazio assim criado.

Gráfico dos impérios
Dou-te mais uma vez o gráfico que mostra os períodos de tempo dos impérios. Como você pode ver,
Roma dividida ainda está acontecendo. Esses reinos originais, exceto os três puxado pelas raízes pelo chifre
pequeno (Anticristo); Ainda existem hoje, enquanto eu escrevo estas palavras.
Versículo
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Babylon

Cabeça de ouro

605-539 A.C.

66

32

Mede-Pérsia

Peito de prata

539-331 A.C.

208

32

Grécia

Ventre e coxas de bronze

331-168 A.C.

163

33

Roma

Longas pernas de ferro

168 A.C. – 476 D.C. 644

33

Roma dividida Pés e dedos de ferro & Clay 476 D.C. - presente

1539

Quando a cidade de Roma caiu em 476 D.C. o Oriental metade do Império continuou e eventualmente
renomeada em si do Império Bizantino, até a época das cruzadas cristãs, quando os cruzados cristãos
encorajados a fazê-lo pelo Roman Pope, saqueou a cidade capital de Constantinopla, (hoje Istambul,) que no
tempo resultou na destruição do Império do Oriente.

Dez nações surgem
Foi a partir da metade ocidental do Império que os dez dedos ou chifres surgem, na Europa e no norte da
África Ocidental. É dentro deles que o chifre pequeno emerge também. Sabendo disso, a identidade lógica dos
dez dedos dos pés, ou chifres é dez nações da Europa e noroeste da África, que é a área controlada pelo Império
Romano do Ocidente, e, portanto, onde as Nações dariam forma de.

Dez chifres, dez reinos
Para melhor entender isso, precisamos fazer uma revisão.
1. quatro grandes reinos (impérios) do homem surgirá.
r. império babilônico
b. império persa-Mede
c. Império grego
m. Império Romano
2. Império Romano será dividido, primeiro ao meio.
r. o Império Romano Oriental, com sua capital em Constantinopla, Turquia moderna.
3. em seguida, novamente ele vai dividir em dez reinos no Império Romano do Ocidente.
r. alamanos, ou os alemães;
b. burgúndios, ou os suíços;
c. francos, ou os franceses;
m. lombardos, ou os italianos;
e. saxões, ou o inglês;
f. suevos, ou os portugueses;
g. visigodos, ou o espanhol;
h. Hérulos, tribos germânicas do norte da Itália, que agora estão extintos;

i. ostrogodos, da área agora chamamos de Áustria, que agora estão extintos;
j. vândalos, do dia moderno Marrocos, que agora estão extintos;
4. um décimo primeiro Reino surgirá, (um pequeno chifre).
r. esta pequena nação irá colher três das dez nações originais, os hérulos, ostrogodos e os vândalos.
b. governante desta pequena nação falará blasfêmias contra Deus.
c. governante desta pequena nação não será um rei, mas será escolhido de alguma outra maneira.
m. esta pequena nação será governada como uma teologia, com uma pessoa religiosa como seu
soberano.
e. esta pequena nação irá ter influência e controle sobre as nações da Europa.
f. esta pequena nação (o Anticristo) fará guerra contra os Santos de Deus.
g. este anti-Cristo será bem sucedido em destruir os Santos de Deus.
h. este Anticristo terá 1260 anos para fazer guerra contra os Santos de Deus.
i. juízo de Deus sobre Satanás vai se sentar, e o Anticristo será destruído no fim dos dias.
Tenho certeza de que você ter notado que os três últimos estão extintos. Se bem se lembram, Daniel 7:8,
disse que o pequeno chifre iria arrancar três dos dez fora pelas raízes. Isso significa destruir totalmente, com
nenhuma forma de alguma vez voltar a crescer. Sabemos que isto de fato aconteceu na história, no entanto, para
me dar mais explicação sobre este evento, iria exigir de mim para informá-lo sobre a identidade do anti-Cristo,
antes que você tenha todas as provas, dando prova de que é que eu sugiro.

Últimos três impérios
O carneiro, o Império Persa
No terceiro ano do reinado do rei Belshazzar uma visão apareceu a mim, nem a mim Daniel, após o que
apareceu-me no primeiro. Daniel 8:1
Se você consultar volta Daniel capítulo 5, você encontrará que Belsazar é o filho do grande rei,
Nabucodonosor, que se tornou rei quando Nabucodonosor foi destronado por Deus e feito para comer com os
animais do campo.
Continuamos com as visões de dada ao profeta Daniel. Esta visão seguinte ocorre cerca de 553 A.C. que
tornaria Daniel cerca de 66 anos de idade.

E eu vi em uma visão; e aconteceu que, quando eu vi, que eu estava em Shushan no palácio, que é na
província de Elão; e eu vi em uma visão, e fui pelo rio do Ulai. Então, levantei os meus olhos e viu e, eis que, lá
estava diante do Rio um carneiro que tinha dois chifres: e os dois chifres eram altos; Mas um era mais alto que
o outro e a maior veio por último. Daniel 8:2-3
Deus mais uma vez está usando simbolismos para retratar algo já mostrou para nós, mas de uma maneira
diferente. Esta é uma descrição dada dos dois chifres na Ram, a fim de revelar um aspecto diferente do que ele
tem mostrado antes das imagens do estatuto composto de quatro metais do sonho do rei Nebuchadnezzar.

Um chifre maior que o outro
Mas o que foi mais elevado do que o outro: Esta descrição que retrata um dos chifres da Ram como
sendo maior do que o outro é uma forma de nos informar, que essa Ram é que representa o mesmo reino ou
nação como o urso como criatura porque tinha um lado maior que o outro. Se você se lembrar o urso como
animal saiu do mar na visão anterior. Tal como a entendemos agora, o urso foi simbólico do Império Persa,
como fez a segunda parte da estátua, ombros e peito de prata, assim, portanto, que o carneiro com dois chifres,
um superior a outro, também é simbólico do Império Persa.

Chegou por último
e o maior veio por último. Minha conjectura acima é apoiada pelo fato de que um chifre é maior do que
o outro, que é uma referência ao urso sendo maior de um lado para o outro lado, em seguida, uma outra
referência é feita ao fato de que o maior chifre ou corno mais poderoso, veio até após a primeira. Isto é
consistente com a história, em que o Reino da Mede, o Reino mais fraco, veio antes dos persas, ou o Reino mais
forte.
Você também deve ter notado que Deus não fala novamente da Babilônia. Isso ocorre porque a lição de
história tem passado agora Babilônia, bem como o facto de que a razão para a lição da história é revelar o antiCristo, e suas tentativas de enganar o homem como para a verdadeira adoração de Deus; Portanto qualquer outra
referência a Babilônia é inútil em que realizou seu objetivo de demonstrar a Babilônia como resistente à
vontade de Deus.

Direções da conquista
Eu vi a ram empurrando para o oeste e para o norte e para o sul; para que não há bestas podem
defrontá-lo, nem havia qualquer um que poderia livrar-se da sua mão; Mas ele fez segundo a sua vontade e se
tornou grande. Daniel 8:4
Como eu disse antes, Deus dá-nos informações, então na próxima visão de clientes o que ele nos deu de
antes e depois nos dá novas informações, então garantir a compreensão que nós recolhi antes é verdade e com
pleno entendimento. Acho que isso é verdade neste e os versos a seguir, pois ele está dando agora novas
informações que podemos usar para comparar com o que pensamos que sabemos, para determinar nosso
entendimento correto de que Deus está revelando para nós nestas profecias.

Não para o leste
A ram é empurrar três direções diferentes , mas não para o leste. Isto é consistente com a história, para
os persas não tentou estender seu reino Leste passado o rio indo na Índia, mas seu império estender até à
fronteira com a Índia desde antes da Babilônia conquistada persas.
As palavras, não há bestas podem defrontá-lo, refere-se ao fato de que nenhuma outra nação poderia
levantar-se contra os persas, pelo menos em seus primeiros anos, depois que conquistou os babilônios.

Lembre-se: uma besta é simbólica de uma nação ou Império, tal como chifres simbolizam reinos ou
nações.

O bode, Império grego
E como eu estava considerando, eis que um bode veio do oeste na face de toda a terra e tocou o chão
não: e o bode tinha um chifre notável entre seus olhos. Daniel 8:5
Nas visões anteriores, determinamos, ou devo dizer assumiu, que a Grécia seria o próxima grande reino
virá atrás dos persas, em que a história nos diz que foram os gregos que conquistaram o Império Persa. Este
versículo nos dá mais evidências de que isso é verdade como sendo profetizado por Deus.

Vem do oeste
A cabra que vem do Ocidente: se você olhar para um mapa da região, a Grécia encontra-se a oeste do
Império Persa, dando assim a evidência adicional para apoiar nossa suposição anterior, que a terceira parte da
estátua, "Saia de Bronze" e a terceira besta, "Leopard como besta, é simbólico do Império grego.

Não toca o chão
Este versículo também nos diz que o bode não tocou o solo, que é outra maneira de indicar que veio
com grande velocidade. Isto, claro, concorda com a ideia de um leopardo com asas.

Um notável chifre
A cabra tem um chifre notável. Este, chifre notável, que acredito para ser uma referência a Alexandre, o
grande. Alexandre é o único que mobilizou os gregos para invadir a Pérsia, e é um fato historicamente aceito
que era Alexander, que causou os gregos esmagadora influência sobre todo o Mediterrâneo vir para o seu pleno
potencial.

Fúria do seu poder
E ele veio para o carneiro que tinha dois chifres, que eu tinha visto em pé diante do rio e correu-lhe na
fúria do seu poder. Daniel 8:6
Quando Alexandre invadiu a Pérsia, ele fez isso com todo o poder de seu exército e sua força de caráter,
deixando nada para trás. Isto é dado apoio mais uma vez a esse cabra sendo simbólico do Império grego.

Mudou-se com cólera
Eu o vi aproximar-se para a memória ram e ele comoveu-se com cólera contra ele e feriu o carneiro e
seus dois chifres de freio: e não havia nenhum poder na ram para defrontá-lo, mas ele lançou-o para o chão e
carimbado com ele: e não havia nada que poderia entregar o carneiro da sua mão. Daniel 8:7
Como um estudante de história, não sei de mais palavras, que tão precisamente descrevem o veneno de
um ataque de Alexander contra o Império Persa ou as consequências devastadoras de sua agressão.

O grande chifre foi quebrado
, Portanto, o bode depilar muito grande: e quando ele era forte, o chifre grande foi quebrado; e por isso
veio quatro uns notáveis para os quatro ventos do céu. Daniel 8:8
Quando ele era forte, o chifre grande foi quebrado: Esta é uma excelente descrição da morte de
Alexandre. Ele ainda era jovem e tinha o poder de suas conquistas atrás dele quando ele morreu.

Quatro delas notável
e por isso surgiu quatro uns notáveis para os quatro ventos do céu: Esta é uma referência para os
quatro generais de Alexandre, que após a sua morte dividido seu reino entre si. A história nos diz que foram os
quatro generais que dividiu o Império de Alexandre, Cassandro, que assumiu a área de Macedónia, veja o mapa
acima; Lisímaco, que levou as áreas da Trácia e a porção ocidental da atual Turquia; Seleuco, que levou o que
era conhecido como a Ásia, que inclui a Síria através do leste região Mesopotâmia ao rio Indus; e o último,
Ptolomeu, quem levou o Egito.

Tomam nota: que nesta visão os animais não são monstros horríveis, mas são retratados como um
carneiro e um bode, estes são os dois animais sobre os quais foram feitos sacrifícios no templo em Jerusalém.
Eu considero isto uma possibilidade de que Deus está nos dizendo que ele está usando essas duas nações como
sacrifícios, nos levar até o verdadeiro propósito das visões. Também é possível que esta imagem é para
informar-nos que estes dois reinos não foram dominados por Satanás ou sua potência Earthly o anti-Cristo, mas
que será o Império próxima e quarto para surgir.

O poder do anti-Cristo
O pequeno chifre
E fora de um deles saiu um pequeno chifre, que ENCEROU superior grande, em direção ao sul e em
direção ao leste e em direção a terra agradável. Daniel 8:9
Você poderia dizer, espere um minuto, isso vai da Grécia para o chifre pequeno, e sobre o Império
Romano? Isso é uma coisa melhor, disse a partir de um ponto de vista histórico. Roma apesar de latim, foi
fortemente influenciada em sua história inicial pela Grécia, então você poderia dizer que o Império Romano não
foi nada mais do que uma continuação do Império grego, como você poderia dizer que os Estados Unidos é mas
uma continuação das Nações da Europa. Em que a luz e o fato de que agora sabemos que Roma deveria vir na
próxima, Deus salta para a frente para o pequeno chifre para impressionar-nos, que não é que ele está mostrando
todas estas visões para Roma, mas que é esse pequeno chifre, ou o anti-Cristo, que ele quer que estar cientes de.

O Império do mal
Eu também devo salientar, no entanto, que o Império Romano é historicamente conhecido como o
Império do mal. Isto não é sem causa. Muito antes do estabelecimento do pequeno chifre ou o anti-Cristo, o
Império Romano começou a execução sistemática e perseguição dos Santos de Deus. Considero que esta prova
da influência que Satanás tinham sobre os governantes ou os imperadores de Roma. Quando se tornou evidente
que o Império cairia, Satanás através de sua influência causaram o estabelecimento do pequeno chifre ou o antiCristo, para que ele ainda teria uma força na terra que ele tinha a influência, a fim de continuar sua guerra
contra os Santos de Deus.
Os dois pontos da bússola que este chifre pequeno empurrou para, suporta o que é o anti-Cristo, a que
se refere a Deus. O anti-Cristo já tinha seu poder estabelecido na Europa Ocidental, assim como cresce em
poder e influência, ele tenta exercer a sua influência sobre o Império Romano também.
A terra agradável , claro, é uma referência para a terra da nação de Israel, também conhecido como a
Palestina. Na Bíblia, Deus sempre se refere a essa área do mundo como a terra agradável ou uma terra de leite e
mel.

Derrubarem alguns
E que encerado grande, mesmo para o exército do céu; e derrubarem alguns do host e das estrelas no
chão e carimbado em cima deles. Daniel 08:10
Uma definição da palavra Host é, "O animal ou planta em que ou em que outro organismo
vive." The Host of Heaven é Deus ou a Jesus Cristo. Deus deu a vida para a terra, e sem Deus não haveria
nenhuma vida, é por isso que Deus podem ser referido como o anfitrião do céu. A este respeito, Deus o host na
qual toda a vida existe.
Outra definição da palavra Host é, "um grande número; uma multidão." Isto também é uma boa
descrição do que Deus está dizendo em Daniel 08:10. Este versículo é uma referência para o pequeno chifre ou
o Anti-Cristo, e que ele lança para baixo, ou muda os mandamentos e as vezes de Deus. Isso também poderia
ser uma referência para...
E a sua cauda desenhou a terceira parte das estrelas do céu e lançá-los para a terra: e o dragão parou
diante da mulher que estava pronta para ser entregue, para devorar seu filho tão logo ele nasceu. Apocalipse
13:4
Você vê, a formulação é similar em significado, portanto, que o que está sendo falado no livro de Daniel
e o livro do Apocalipse, é a mesma.

Se ampliada
Sim, ele próprio ampliada até ao príncipe do hospedeiro e por ele o sacrifício diário foi levado, e o
lugar do seu santuário foi escalado para baixo. Daniel 08:11
Isto então dá suporte a minha afirmação de que Deus é o "Host of Heaven" falado no versículo anterior,
porque o príncipe do host é uma referência a Jesus Cristo, o filho de Deus, que equivale a dizer que Satanás ou
o anti-Cristo estabelecer-se (ampliada de si mesmo) deve ser superior ou para substituir a Jesus Cristo , o Deus
do universo.

Diária sacrifício levado
As próximas palavras têm múltiplos significados. As palavras e por ele o sacrifício diário foi levado, é
tanto confuso para muitos, o que foi para mim e foi esclarecedor para mim, agora que Deus me deu
entendimento.
Você primeiro precisa saber que a palavra "ele" faz referência. No versículo acima, existem dois
personagens que são referenciadas, o anti-Cristo, "se" e o "Príncipe do host," Jesus. Em seguida, o versículo
diz-nos, e por ele o sacrifício diário foi levado embora. Qual desses dois é sendo referido pela palavra "ele"?
Foi o sacrifício diário levado pelo anti-Cristo, ou que o "príncipe do host (Jesus)," causá-lo para ser tirado?
A interpretação de empurrão de joelho seria que o anti-Cristo ou Satanás causaram o sacrifício diário ser
levado embora. Mas eu pergunto, com que propósito? Os sacrifícios realizados no templo, foram com a
finalidade de aqueles que pecaram antes da vinda de Jesus, o Messias. Estes sacrifícios permitiu que aqueles
que tinham pecado ter seus pecados lavados. Portanto, você pensaria que seria uma boa razão para Satanás
querer levá-lo embora, certo. Sugiro que Satanás teria preferido que os sacrifícios continuaram. Por que, você
pergunta? Os sacrifícios não têm mais a aprovação de Deus. Com Cristo dando sua vida na cruz pelos nossos
pecados, o propósito do sacrifício, que era simbólico do verdadeiro Tabernáculo no céu, foi cumprido. Nenhum
sacrifício adicional seria uma afronta e um insulto ao sacrifício de Jesus. Portanto, é por causa do sacrifício de
Jesus na cruz que faz com que o sacrifício diário ser levado embora.

Santuário foi escalado para baixo
A última parte deste versículo é a chave para a compreensão de qual dos dois foi que causou o sacrifício
diário ser levado embora. "O lugar do seu santuário foi lançado para baixo," a palavra "ele" é a chave. Cujo
santuário é a pergunta? Era o templo em Jerusalém o santuário de Cristo ou Satanás? Às vezes você pode se
perguntar, com todos os pecados e blasfêmias que estavam ocorrendo dentro do Templo pelos anciãos que
talvez fosse mais a casa de Satanás do que a casa de Deus, mas seu propósito era apontar para a vinda de Cristo,
o que significa que foi o santuário do Cristo. Portanto, as palavras "por ele" significa que por causa do
sacrifício de Cristo na Cruz, o sacrifício diário foi levado, já não haja uma necessidade para isso.
Claro, os judeus que se recusam a Christ não vêem assim, mas eles viraram as costas para Deus, durante
o tempo antes de Jeremias e Ezequiel, que resultou na destruição do primeiro templo, só levou esses anos entre
a destruição do primeiro templo à destruição do segundo templo, que Deus ofereceram a Israel para redimir-se ,
e eles falharam. Eu estarei discutindo essa falha em maior detalhe este último.

Você precisa ter cuidado ao ler este versículo. As palavras, "ele próprio até ao príncipe do hospedeiro,
ampliada" que me diz que ele, Satanás, ou o anti-Cristo, desafiou até o príncipe do host, que eu interpreto como
sendo o Cristo Jesus (Príncipe do host). Foi este confronto que trouxe sobre o sacrifício de Jesus na Cruz,
trazendo assim ao fim a necessidade do sacrifício diário. Que este versículo diz que o santuário seria ser
convertido para baixo significa que seria destruída, que a partir de história sabemos que aconteceu quando os
romanos derrubaram cerca de 70 AD ou cerca de 30 anos após a crucificação de Jesus.

Ele praticava e prosperou
Um host foi-lhe dado contra o sacrifício diário em virtude de transgressão e derrubarem a verdade ao
solo; e praticada e prosperou. Daniel 08:12
The Host contra o sacrifício diário , O Host é novamente uma referência a Cristo. Cristo seria o
anfitrião contra o sacrifício diário, porque o sacrifício de animais para limpar os pecados longe já não era
tolerado por Deus por causa de seu sacrifício de filhos.
"Em virtude de transgressão" me, sugere que o santuário foi autorizado a ser destruído por Deus e o
sacrifício diário foi encerrado, devido as transgressões do povo de Israel, por causa de sua aceitando as mentiras
e as tradições de Satanás e dos homens sobre os mandamentos de Deus, e porque o povo de Israel se recusou a
aceitar Jesus como o tão esperado Messias.
As palavras, "e derrubarem a verdade para a terra;" é uma referência para o estabelecimento do antiCristo e as blasfêmias que lo bicos e as mentiras que ele diz, lançando assim, verdade para o chão. As palavras,
"e é praticada e prosperou," é uma referência ao fato de que o anti-Cristo cresceu e prosperou apesar de suas
mentiras e blasfêmias. Na história, sabemos que isto ocorreu por 1260 anos. Vou mostrar o início e término de
anos deste período de ano 1260 um pouco mais sobre este estudo da Bíblia.

O poder de punir
Tenha em mente, que o anti-Cristo é o poder de Satanás na terra para influenciar e em alguns casos
controle homens e seus governantes. O anti-Cristo existe na terra desde Adão e Eva foram retirados do jardim
do Éden. Todas essas profecias que Deus está dando estão apontando para não é o estabelecimento do antiCristo, mas o estabelecimento do anti-Cristo como um poder capaz de dar a punição de toda e qualquer que se
opor a ele. Como já mostraram, isso ocorre quando o anti-Cristo é dado o poder e a autoridade de um Estado
soberano ou nação, que é o que representa o simbolismo do chifre pequeno.

2300 dias proféticos
Como com outras profecias, 2300 dias profético é igual a 2300 anos literais. Esta profecia de tempo tem
dentro dele todos os 1260 anos que têm vindo a conhecido como idade das trevas, bem como o tempo após o
profeta Daniel dos anos 70, quando a nação de Israel estão tendo uma segunda chance de redenção.

Quanto tempo
Depois ouvi um Santo que fala, e outro Santo disse até que certos saint que falou, "quanto tempo deve
ser a visão relativa o sacrifício diário e a transgressão de desolação, de dar tanto o santuário e o host para ser
pisado?" Daniel 08:13
A pergunta é: "quanto tempo Satanás terá de fazer a guerra contra os Santos de Deus e profanar o
santuário sagrado de Deus." O santuário é o templo em Jerusalém. O segundo templo quase desde o início
esteve sob a influência de Satanás. Com Jesus crucificado e o templo destruído, montanha sagrada, na qual ele
ficava foi dado a aqueles que estão desolados, que quer dizer, aqueles que não têm Deus. Se você não adorar
a Deus como ele comanda, então você não adorar a Deus em tudo, portanto você está
desolado, sem esperança de salvação.

Santuário a ser purificado
E ele disse-me: "dois mil e trezentos dias (2300); Então será o santuário ser purificado." Daniel 08:14
Até este ponto nós foram mostrados profecias de tempo inferior a 2300 dias. Isto então sendo 2300 dias
proféticos nos diz que há muito mais tempo que todos os outros mais curtos períodos de tempo são
incorporados.
A frase, "Então será o santuário ser purificado," é uma referência para o Tabernáculo no céu, assim,
no final do dia profético 2300 ou 2300 anos literais, o sacerdote, Christ, da Igreja de Cristo, cabeça, (o
Tabernáculo) purificar dos pecados do homem. Para entender melhor isso, sugiro que você leia a seção no livro
de Levítico, capítulo 22, onde os direitos dos sacerdotes e sumo-sacerdote do Tabernáculo são explicados.
Isto é 2300 dias proféticos, ou 2300 anos literais. Quando este começa e quando termina, você pode
perguntar. Existem opiniões diferentes a respeito de quando esta linha do tempo de 2300 anos começa, no

entanto, a Bíblia é muito específica quanto quando todos estes começam, se você ler as palavras da Bíblia para
o seu verdadeiro significado, ao invés da menina-interpretações dadas por Satanás. No final deste capítulo,
coloquei um gráfico, que irá ajudá-lo a ver esta linha do tempo em relação a outras linhas de tempo profetizado
por Daniel no capítulo 9.

Explicação de Gabriel
E veio a passar, quando eu, eu mesmo Daniel, tinha visto a visão e procurava o significado, então, eis
que ali estava diante de mim como a aparência de um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do
Ulai, que ligou e disse: "Gabriel, fazer este homem para compreender a visão." Daniel 08:15-16
Tendo tido a visão, Daniel quer entender o significado do mesmo, como eu tenho certeza que assim
como você.
O anjo Gabriel é dada permissão por Deus ou Jesus, para dar a Daniel a interpretação desta visão.

Tempo do fim
Então ele chegou perto de onde eu estava: e quando ele chegou, eu estava com medo e caiu sobre meu
rosto: mas ele disse-me, "compreender, Ó filho do homem: para o tempo do fim será a visão." Daniel 08:17
Eu interpreto isso quer dizer, só que ninguém vai entender sem dúvida que esta visão sobre até o fim dos
tempos, o fim dos dias. Que eu tenho foi dado pela graça de Deus, a compreensão das visões de Daniel, sugereme que vivo no fim dos dias, ou muito perto deles. Isto também me diz que aqueles que viveram antes de mim,
ao longo dos séculos, não terá o entendimento de que estes versos quer dizer que é uma verdade, nascida pela
história.

Como em um sono profundo
Agora como ele estava falando comigo, eu estava em um sono profundo de meu rosto em direção a
terra: mas ele me tocou e definir-me na posição vertical. E ele disse, "Eis que eu vos faça saber o que deve ser
no último fim da indignação: pois naquele tempo nomeado será o fim." Daniel 08:18-19
O fim último da indignação refere-se as mentiras e acusações que Lúcifer fez contra o Deus todopoderoso. Naquela vez, quando todas as mentiras de Satanás são reveladas ser mentiras e todos os anjos no céu

e os povos da terra saberão que sejam mentiras e então será o fim e Deus vão ter liberado seu bom nome, e
então Deus será capaz de lidar com o diabo de uma vez por todas.

Deus interpreta as suas profecias
A seguir a Deus através de seu anjo Gabriel, nos dá a explicação dos versos anteriores.

Império Persa
O carneiro que viste com dois chifres são os reis da Media e Pérsia. Daniel 08:20
Este então dá verificação a minhas afirmações anteriores de que a segunda parte da estátua ou o peito e
braços de prata, bem como a segunda besta, o urso que foi curvado de um lado, e então novamente a memória
ram com um corno mais elevado do que os outros são todos os simbolismos do Império Persa-Media.

Império grego
E a cabra bruto é o rei da Grecia: e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 08:21
Novamente, isso suporta o que eu disse, que a terceira parte da estátua representa a Grécia, como faz a
terceira besta, o leopardo, como também a cabra ele. Isso também dá a verificação que o rei primeiro falado da
é, na verdade, Alexandre, o grande, e que era Alexander que unificou a coalizão Greco-macedônio, em seguida,
conquistou o Império Persa, estabelecendo o Império grego.

Os quatro reis gregos
Agora que ser quebrado, enquanto quatro defendeu, quatro reinos devem levantar a nação, mas não no
seu poder. Daniel 08:22
A um chifre do bode ele está quebrado, que quer dizer que Alexander morre e quatro stand-up em seu
lugar. Alexandre morre no auge de seu poder, e porque não há nenhum herdeiro para o trono, seus quatro
generais dividiu o Império entre eles. Mas não em seu poder, significa que estes quatro reis não têm o poder ou
o personagem de Alexandre, o grande, e, portanto, o Império permanece nas fronteiras que Alexander
estabelece e não expandir ainda mais.

Um rei de feroz semblante
E o último tempo de seu reino, quando os transgressores são vêm ao máximo, um rei de feroz semblante
e entender frases escuras, deve enfrentar. Daniel 08:23
Este versículo salta passou o Império Romano e nos fala sobre um rei ainda mais distante. Isso é feito
para ilustrar, que o foco do fim tempo a profecia bíblica é não em Roma, mas em sua semente ou Primavera e
especificamente sobre o pequeno chifre ou o anti-Cristo e seu arranjo com as dez nações que preencher o vazio
criado quando a cidade de Roma caiu.
Um rei de feroz semblante refere-se o anti-Cristo, como rei, dando assim a verificação que o chifre
pequeno é um reino. Este versículo também dá pistas para a identidade do Anticristo. A palavra "Fierce",
significa que ele tem uma natureza violenta ou selvagem, não perdoador e misericordiosa .

No último tempo
E no último tempo, é uma frase interessante para mim. As palavras, "última vez" refere-se ao Fim dos
tempos. Não confunda a diferença entre o final dos tempos e o fim dos dias. Como já expliquei, estou
convencido de que o fim dos tempos começa quando Julius Caesar, declara-se ditador vitalício, terminando
assim a República Romana e o estabelecimento do Império Romano, isso ocorre em algum lugar ao redor 30
BC. Isso eu vejo como o fim dos tempos, porque com apenas uma pessoa, (o imperador), para controle, Satanás
é capaz de obter uma compreensão muito mais firme do controle do Império Romano, dando assim Satanás
muito mais poder sobre as massas.

O fim dos dias
O fim dos dias por outro lado não é tão específica no seu início, mas que se refere a esses últimos anos,
antes do segundo advento de Cristo. Pela graça de Deus, eu se mostraram que agora estamos no fim dos dias, e
que a grande guerra e tribulação falada no livro do Apocalipse, é sobre nós. Eu vejo o início do fim dos dias
como sendo o mesmo dia em que a abominação da desolação, ou o líder da religião, anti-Cristo (o Papa
católico), está no lugar santo, e isto ocorreu no mês de maio de 2014.
De seu reino, refere-se a reinos ou impérios dos gregos e romanos, e é de seus reinos que os
transgressores entrará em seu pleno. O que naturalmente significa que o anti-Cristo, (o transgressor) será
estabelecido e alcançar seu pleno poder e autoridade como uma nação soberana.

Frases escuras
Frases escuras de compreensão é uma referência a ele em parceria com Satanás. Significa, também,
sabe como enganar e contar mentiras que quando disse a soar como a verdade, que, novamente,
é uma referência a Satanás, a quem Deus chama o príncipe da mentira.

Não pelo seu próprio poder
E seu poder deve ser poderoso, mas não pelo seu próprio poder: e ele deve destruir maravilhosamente e
deve prosperar e praticar e destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 08:24

Lembre-se: Eu te mostrei anteriormente, relativamente à utilização de "ele e ele ou dele". Deus está
referindo neste versículo o anti-Cristo, como "Ele". A entidade do anti-Cristo terá poder para realizar o que
será, apesar de ser inferior em tamanho para as nações em torno dele.

Lembre-se: é um chifre pequeno que é simbólico de uma nação pequena e é aquela pequena nação
que é o anti-Cristo, que tem o poder de punir e perseguir aqueles que se opõem a seu falso evangelho. Antes do
poder do anti-Cristo, (a pequena nação), é estabelecida, o anti-Cristo só tinha a capacidade de influenciar os
homens que tinham personalidades similares e que envolvidos em atividades imorais, como é o caminho de
Satanás. Com o estabelecimento da nação de anti-Cristo e Igreja, ele ganhou o poder de castigar e destruir
aqueles que caso contrário daria a adoração verdadeira e correta para a criação de Deus. Satanás agora tinham
poder real no mundo do homem de vingança e castigo sobre os Santos de Deus, o que faz pleno uso em
julgamentos da Inquisição da idade das trevas.
A frase, ", mas não pelo seu próprio poder," é outra boa pista sobre a identidade do Anticristo. Ele não
tem um exército para impor a sua vontade sobre os outros, mas depende de outras nações da Europa, que tem
fortes influências sobre, para realizar suas punições e perseguições por isso. É para esta cumplicidade com o
avanço e o fortalecimento do anti-Cristo que faz essas nações da Europa, uma extensão do anti-Cristo, e por que
Deus vai castigar as Nações durante o fim dos dias.

O povo de Santo
E, claro, é o povo de Santo ou o Santos de (o Altíssimo) que o anti-Cristo procura destruir ou guerras
contra, no entanto se qualquer outra pessoa em seu caminho, ou mostra qualquer oposição aos seus dogmas, que
irá destruí-los, bem como, mesmo se ele é um rei de outro país, tudo o que é provado da história.

Destruir pela paz
E através de sua política também ofício para prosperar em sua mão; e ele deve ampliar-se em seu
coração e pela paz destruirá muitos: ele também deve levantar-se contra o príncipe dos príncipes; Mas ele será
quebrado sem mão. Daniel 08:25
E através de sua política refere-se ao dogma religioso e tradições que o anti-Cristo vai estabelecer.
Ele deve causar ofício para prosperar em sua mão. A palavra "Ofício", como utilizado neste versículo
é a palavra em inglês que traduz da palavra hebraica, "Mirmah", que significa para enganar, fraude,
falsificação, guile, sutilmente, traição. É por estas blasfêmias que prospera o anti-Cristo.
Pela paz destruirá muitos. Isto significa que "ele" o anti-Cristo, não uma guerra com as armas normais
dos exércitos contra todos os que se opõem a ele, mas pela astúcia, mentiras e enganos e dando falso
testemunho contra os seus adversários, ele fará com que as Nações vassalo transportar essas execuções não
fazê-lo auto. Tão bem sucedido é o anti-Cristo, que é capaz de enviar seus capangas a fronteira muito dos outros
países, sem medo de represália por essas nações e retirar seus cidadãos para tortura e morte, sem consideração
das legislações civis as outras nações.

Príncipe dos príncipes
E a estátua de metal e pés e dedos dos pés que foram quebrados em pedaços por uma pedra que não foi
feita à mão. Daniel 02:34-35
O príncipe dos príncipes é uma referência a Jesus Cristo, que na época de Daniel, não era para ter
nascido para mais de 600 anos. O anti-Cristo será, através de suas mentiras e enganos, poluir e alterar os
ensinamentos de Jesus, ao ponto de serem irreconhecíveis como sendo de Jesus por aqueles que Diligentemente
estudar os ensinamentos de Jesus. Com as lições que vem, vou mostrar como o anti-Cristo realiza isso. A
referência à frase, "mas ele será quebrado sem mão," é uma referência de volta para:
Como você deve se lembrar, este versículo foi outra referência para o Cristo Jesus. Com essas
definições, vamos reformular o versículo acima.
E através das políticas do anti-Cristo, usando, falsidade, mentiras e falso testemunho, o
anti-Cristo se ampliará em seu próprio coração, e pelo uso dessas traições, ele destruirá muitos
santos de Deus. O anti-Cristo vai mesmo enfrentar o filho de Deus, mas no final ele será
quebrado sem mão por Cristo."

Não há muitos dias
E a visão da tarde e a manhã que foi dito é verdade: portanto cala-te tu a visão; por isso será por
muitos dias. Daniel 08:26

Uma verdadeira visão
A visão dada a Daniel e explicado por Angel Gabriel mais é atestada por Gabriel, isso é verdadee,
portanto, uma visão de Deus. Quando Deus diz que algo vai acontecer, então isso vai acontecer, de que não
deve haver dúvidas.

Por muitos dias
A referência que será por muitos dias é outra referência que essas profecias são destinadas para aqueles
que vivem no fim dos dias, para entender e não para aqueles que nos dias de Daniel ou por muitos séculos
depois.

Um dia por um ano
A referência para muitos dias também ajuda a estabelecer que um dia na profecia do fim dos tempos é
simbólico para um ano. Não vê que a frase, "para isso, deve ser por muitos dias," na verdade significa que há
muitos anos? Isso vai junto com o que Deus revelou para nós no livro de Ezequiel, portanto, Deus está nos
mostrando que um dia é igual a um ano em profecias de fim dos tempos e fim de dia.

Ninguém entendeu a visão
E eu Daniel desmaiou e foi doente alguns dias; depois levantou-se e fez o negócio do rei; e fiquei
espantado com a visão, mas não entendi. Daniel 08:27
Isso sugere que a mim, que estou certo sobre as profecias sendo para aqueles que vivem no fim dos dias,
pois evidentemente Daniel discutir ' suas visões com outros de sua época e eles não tinham idéia do que os
sonhos que significava e ainda Deus tem me dado esse entendimento, e através de mim, você também pode
entender. Esta é mais uma prova, em minha mente, que o fim dos dias em que vivemos.

O longo caminho
Deus levou esse longo caminho de nos mostrar a identidade do anti-Cristo então quando finalmente
recebemos a identidade, sabemos que é verdade, por causa de todas as provas ele nos deu. Eu vou dar uma
discussão completa e explicação de todos os identificadores do anti-Cristo em outra aula.

