Урок 15
Сатана через історію
Це дискусія про ідентичність анти Христос, але Бог відчуває, що зрозуміти, хто і що антихрист,
вам потрібно історичний огляд сатани участі в справах людини і його спроби обдурити людина із
знання в Бога, і що він (Бог) розшифровується як.
Я переконаний, що Сатана був на роботі в ієрархії храму в Єрусалимі, я бачу, що як тільки тому,
що нащадки Якова навіть священики в храм можуть так легко може перебувати під від Заповідей
Божих, відчувши всі його чуда і любові, яку він вилив на і для них над їх поколінь і, у їх розпорядженні
письмове слово Боже, як було приділено їх у працях Мойсея.
Будь-хто, хто був піднятий євреєм або християнин, знає історії Біблії і знає, що сатана почав
втручання у справи людини, коли Адам і Єва були ще в Едемському саду. Це моя думка, що кожна
релігія, коли-небудь встановлена і кожен Бог коли-небудь поклонялися, за винятком правдиву віру і
істинний Бог, творіння Бога, це винахід і встановленому сатани. Сатана робить це як спосіб витягати
людства перестане поклонятися істинний Бог, тим самим даючи поклонятися сатані замість цього.
Продемонструвати це і показати історичних продовження сатани спроби обманюючи людства,
Бог дав нам пророків, через яких він говорить нам, правда як лічильник баланс брехні сатани.

Як сатана обманює
Найперший записані пророцтва зробили Богом у Едемському саду. Ви всі знаєте історію, але
давайте подивимося на неї ще раз у світлі сатани, спроби обману людини, тим самим викликаючи
людина залишити поклоніння істинний Бог.

Дружні бесіду
Змій був більш тонкі, ніж усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки
"так, Бог сказав, не Їжте з усякого дерева саду?" Книга Буття 3:1

Як ми всі знаємо, змія є Люцифер або сатани, занепалий ворог, переодягнений. Це змушує мене
замислитися, якщо перед сатани брехав Eve, якщо Господь дозволив кути взяти на себе форма польова
звірина, або якщо при цьому, Люцифер був уже в порушення законів Божих перш ніж він навіть
говорили слово до Єви. Одна річ, ви повинні мати на увазі, Сатана був говорити неправду і бродильних
повстання на небі задовго до того, що він сказав, що лежить до Адама і Єви. Це не просто чоловіка,
якого він обдурив, але ангели та інших небесних істот, а також.
Слово "тонкі" у перекладі з слово іврит, "Aruwm", яка означає, розумний, хитр
ий, таким чином, брехливий. я хочу, щоб взяти до відома як сатана
починається його зв'язок з Євою тринадцятого вірша. Він дружні і просто задає питання, як якщо б
цікаво.

Відповідь Єви
І відповіла жінка змієві, "з плодів дерев саду ми можемо їсти: але з плодів дерева, що в середині
раю, Бог сказав, не Їжте із нього, не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти." Книга Буття 3:23
Як ви можете бачити, дружніх розмови, сатана дав Єва привід задуматися про слово Боже і його
заповіді, що вона не їсть цього одного дерева.

Перший записаний брехні
І промовив до жінки, але змій "Ye повинен не померти:" Бо відає Бог, що в той же день ви їсти,
то ваші очі, і ви будете немов Боги, знаючи добро і зло. Книга Буття 3:4-5
Сатана називають просто Бога брехуном і брехун. Спочатку він каже Єва просто протилежне
тому, що Бог сказав їй, "Ye повинен не помреш" , то він додає ще трохи покласти сумнівів про наміри
Божого в Єви розум, розповідаючи їй, що Бог не хоче мати їх їсти від дерева, якщо вони це зроблять, ",
то ваші очі, і ви будете як боги знаючи добро й зло. "

Можна пробачити гріха
Більшість з вас знає, що це перший гріх. Те, що ви можете не знати, що перший гріх не те, що ви
думаєте, він. Вони не послухався Бога а їли з дерева, так. Що є гріхом проти заповіді Бога, можна

пробачити гріха. Ісус говорить нам, що цей гріх це можна пробачити, так навіщо тоді Адама і Єви
виселили з саду?
Поправді кажу вам: "всі гріхи прощено до: сини чоловіків і говорить вчиться так коли-небудь
вони будуть зневажати:" Позначити 3:28

Гріх Адама
Правда гріх, що Адама і Єви вчинення, їх вважаючи, що Бог мав брехав з ними, прийнявши
зневажає Бога на якій розмовляють сатана над істину Божу. Це гріх проти Святого Духа, не проти
Заповідей Божих. Це гріх, що всі чоловіки були народжені з тих пір! Покаранням за цей гріх є смертним
смерті. Адам не грішили, він ніколи не помер би.
Але він, яка буде зневажати проти Святого Духа hath ніколи не прощення, але знаходиться в
небезпеці від вічного прокляття: Марк 3:29
У випадку, якщо ви не помітили, сатана хули проти Святого Духа, коли він назвав Бога брехуном
і брехун. Зробити таким чином, це привести до питання дуже характер Бога та Древнє море під
Сімферополем його добре ім'я і його честь. Добре ім'я Бог відкрив у все, що він стоїть за, і що може
розглядатися як відображення в десять заповідей, вчення Ісуса Христа. Той факт, що Адам і Єва
вважали брехнею сатани, а не залишатися швидко слово Боже, це непрощенним гріхом, і чому вони
були вигнані з саду.
Як ви можете бачити, це сатани, який є брехун і обманщик, не Бог, і тому, що Адам і Єва, Гусейн
сатани, два обмінюються в гріху сатани, який повинен сказати, що сатана теж буде знати смерті, як його
промовляв в книзі Об'явлення.

Заздрісний
Бо я Господь, Бог твій є ревнивий Бог, відвідування беззаконня батьків за дітей до третього і
четвертого покоління з них, що ненавидять мене. Повторення закону 5:9
Це неймовірна мені що Адама і Єви, хто знав, що Бог особисто і близько, лицем до лиця, що один
день щотижня, Сьомого дня, Бог зійшов з неба і комуна з його дітей. Вони знали його обличчям до
обличчя і найтіснішим чином. Він був їхній батько, але вони не так швидко, щоб прийняти брехні

сатани. Так що реальна гріх, той, що ми всі ведмідь, є гріхом проти Святого Духа, не що Адама і Єви їли
від Забороненого дерево.
Я батько і Гранд батько і мати один з моїх дітей, якого я люблю всім серцем, приймаються до
істини брехні розповів про і проти мене, хотів би розбити моє серце. Якщо ви співпереживати з мене
цей біль, то ви відчуваєте біль, які це необхідно і можливо, все ще викликають Бога.
Те, що ви можете мати на увазі при вивченні пророцтва. Тому Бог дає його пророків видіннях,
донести до нас, що Сатана був навколо викликаючи воєн і створення інших релігій, протягом тривалого
часу. Все з метою, що вводить в оману людини про те, хто є Бог, і як ми повинні поклонятися йому.
Показуючи нам історичних прогресування як встановлена потужність анти Христос, ми краще зможемо
зрозуміти обману і брехні, вони є.

Старі речі
Перш ніж ми продовжимо пророцтва Даниїла книги, я хочу щось поділитися з вами.
Пам'ятайте те, що колишній старих: бо я Господь, і іншого; немає Я є Бог, і немає нікого, як
мене. Ісая 46:9
Колишній старі речі є посиланням на сім днів творіння, яке підтверджується тим фактом, що Бог
починає це речення зі словом «Пам'ятай», яка, якщо ви пам'ятаєте того ж слова, що Бог використовує
для початку четвертої заповіді. Я впевнений, що це не несправності або збіг.
Бог потребує вас, Пам'ятайте, що він-творець весь Всесвіт і все що знаходиться в межах. У
самому справі, він створив вас, і що він був ваш творець має право вимагати поклоняються йому, як він
говорить вам, не як ви знайти зручний, його (Бога), задоволення, а не за вашого задоволення.

Бог передвіщає майбутнього
Призначення до кінця з початку та з давніх часів речі, які є не ще не зроблено, кажучи: "мій
Замір, і я зроблю все моє задоволення:" Ісая 46:10
Як ви побачите в книзі Даниїла, Бог буде повідомити прийдешнього в майбутньому, щодо
Даніеля, який жив навколо 600 BC, з 100% точністю. Немає людина не може зробити це. Сатана цього
зробити не зможете. Тільки Бог може побачити майбутнє. Що він показав подій точно заздалегідь 2,600

з гаком років з моменту Даніель, виявилося мені що Бог є реальною, Бог живий і він є план. Ми тільки
повинні визнати, що, і жити, як протягом його закони та обіцянки, які він зробив нам життя вічне, буде
виконано. Якщо ви знаєте, це і вважаю, що це, ви на свій шлях до спасіння.

За Божим задоволення
Ці наступні слова мають глибокі значення. "І я зроблю все моє задоволення". У цьому одному
вірші Бог робить його абсолютно ясно, що це не має значення, що ми хочемо чи бажання, що це за свого
задоволення, що ми існуємо і це за свого задоволення, якщо ми вижити. Бог пропонує нам "вічного
життя," але отримувати цей дар, ми повинні виконувати його, зробити його задоволення не наш.

Це буде відбуватися, ми сподіваємося на Бога
Я говорив, я також принесе це сталося; Я задумали його, я також буду робити це. Ісая 46:11
У цьому вірші Бог дає нам впевненість, що коли ми ставимо наші довіра до Бога, ми ніколи не
доведеться сумніваюся, що йому або його слово. Коли Бог говорить, що він буде робити щось, то це
буде зроблено, коли Бог сказати, що Велика війна і великої скорботи спіткає людина в кінці днів, то ми
необхідно не сумнівів, що це буде просто, як Бог говорить нам, що це буде, і тому ми повинні нашого
життя коротке у слухняності до Бога так, що коли це прибуває , ми будемо тих, які були захищені від
найгірше.

Я тобі заздалегідь, щоб ви знали
Тепер я кажу, ви перед ним приходять, що, коли він прибувається сталось, може вірувати це я.
Джон 13:19
Інтерпретувати ці три вірші просто мати на увазі. "Я є Бог, і я ДОВЕДУ присвоює" Що Ісус
також говорить що manor, щоб показати, що Ісус є Бог, той же самий Бог в Старому Завіті станом на
Новому Завіті. Що Ісус може дати прогнози майбутнього є доказом, що він є Бог. Я прийшли до
розуміння, що немає Старого Завіту або Нового Завіту, немає але продовженням Бога інструкції і
попередження з самого початку Біблії до його кінця.
Перше пришестя Христа синглів перехід від старого пактів, де Бог дає обіцянки землі і нації
майбутніх поколінь, до Нового Заповіту, де Бог дає обіцянку життя вічне і рай кожного з нас, як
особистості з Богом на небі.

Божим обіцянням
Це, як ми вірити в слово Боже. Авраам є гарним прикладом того, Віра, заснована на вірі в слово
Боже. Показує наступні обговорення Авраама, це правда.

Абрам просить Бога спадкоємцем
Після цього ж слово Господа прийшло до: Абрам в видінні "не бійся, Аврама: я тобі щит,
нагорода твоя вельми велика і." Буття 15:1
І Абрам відказав: "Господь Бог, що хочеш ти дати мені, бачачи я бездітний ходжу, а Стюард
мій будинок знаходиться ця Еліезер Дамаску?" І Абрам сказав: "Ось, для мене ти не дав: і, аж ось один
мій керівник спадкоємець мені." Генезис 15:2-3

Бог обіцяє сина
І ось, Слово Господнє прийшли до нього, кажучи: "це не несе твоїх спадкоємець; але він, що
вийде з твою кишечника повинна бути твоїх спадкоємець". Генезис 15:4
Слово "спадкоємець" визначається як: inheritor або бенефіціарів. У цьому син
успадковує багатства після смерті батька.

Насіння Авраама
І він привів його вперед за кордоном і сказав: "тепер подивіться на небо і розповісти зірок, якщо
ти зможеш на номер їм:" і сказав він йому: "так сіменем несе." Генезис 15:5
«Насіння Авраама» , не обов'язково те ж саме, як на Inheritor, або крові нащадком Авраама.
"Насіння" також може бути посиланням на всіх, хто вірить у слово Боже так само Авраама. Я "насіння"
Авраам, незважаючи на те, що я не кров нащадком Авраама. Я "Віруй" слово Боже, і коли Бог
говорить, "Я зроблю це," я знаю, без сумніву, що це буде зроблено. Саме це робить мене Абрахамс
насіння.

У вище віршах, Бог є перспективним Абрам, подарунок на землю, що ми називаємо землі
обітованої подарунок насіння Абрам будучи настільки пронумеровані, що буде більше, ніж зірки в
небесах. У цю обіцянку, Бог не обіцяє що Абрам буде мати сина, в такому окремий обіцянку від одного
в попередній вірші, ні чи є обіцянку, що насіння Абрам буде кров нащадки Абрам. Я впевнений, що
Абрам вважає, що Бог має на увазі сина було обіцяно Богом, як я впевнений, що ви читача робити
також. Дозвольте мені показати вам, чому це не кров нащадки Абрам, що буде його насінні, але ті, як
Абрам, які вважають, або мати віру, яка буде насіння Абрам.

Абрам у насіння
Бог обрав Абрам бути правдивим поклонінням Патріарха Бога, тому що Абрам вірив у слово і
обіцянок Бога. Він вважав, що навіть коли логіка зазначив, що обіцянка неможливо в природний
порядок світу.
І Господь явився йому в рівнини Mamre: і він (Авраам) сидів у наметі двері в запалі день; Він
Здійми його очима і подивився і, аж ось троє чоловіків стояли йому: і коли (Авраам) побачив їх, він
побіг до їх виконання від дверей намет, вклонився до землі і сказав: "пане мій, якщо зараз я знайшов
користь в очах Твоїх зника не, молю тебе від рабові:" Генезис 18:1-3

Сара сміялися
А вони відказали Йому: "Де є Сара твоя дружина?" І він (Авраам) сказав: "Ось, у наметі". І він
(ангел Божий) сказав: "я безумовно повернеться тобі за час життя; і ось, Сара твоя дружина мають
сина." І Сара почув він у наметі двері, яка була позаду нього.
Тепер Авраама і Сара були старими і добре потерпілого в віку; і вона перестала бути з Сарою
після чином жінок. Тому Сара сміялися всередині себе, кажучи: "Після того, як я перебуваю воском
старого повинен я маю задоволення, мій Господь важче уявити себе старими також?" Генезис 18:9-12
У вірі слово, так і обіцянку Бога, Абрам показав його повної віри в Бога створення. У віці до 100 і
Сара його дружину час 90, неможливо думати, що вона могла зачати потім поодинці мати дитину.
«Абрамс» віра була така, що він знав, що якщо Бог сказав, що це станеться, то це буде
відбуватися.

Господь є всемогутній
І сказав Господь Авраама, "тому то зробив Сара сміятися, кажучи: я потрібен поручитель
несуть дитиною, котрий є старий? Є що-небудь занадто жорсткий для Господа? В той час,
призначений я повернуся до тебе, відповідно до часу життя, і Сара має сина." Генезис 18:13-14
І Сара відмовлено, кажучи: "Я сміявся не;" бо вона боялася. І він (ангел Божий) сказав: "ні; але
ти сміятися". Буття 18:15
В цій огляду Аврааму, я впевнений, що Авраам і ви читач, дається арматури що коли Бог
говорить про насіння Авраама, що це посилання на крові нащадками Авраама через свого сина. Ви б
тільки частково правильно, однак.
Насіння Авраама і є вірою, переконання, що обітниці Божої є обіцянки, які залишаються. Всі, хто
має це переконання є насіння Авраама. Це може бути найкраще проілюстрованого в визначення слова,
"Ізраїльтянин."

Ізраїльтяни
Таким же чином, що є ізраїльтянин, не обов'язково крові нащадок Яків, так теж є ті віри не
обов'язково крові нащадками Авраама. Це можна краще проілюструвати в історія про Якова та його
відносини з Богом. Я дозволить вам читати цю статтю в Біблії. Наступне, однак, є скороченням
розповіді Якова.

Яків покаявся
я недостойний найменш всі потіхи та всі правди, яку ти зробив її зо рабові; тому що з моїм
співробітникам, що я пройшла через цей Йордан; і тепер я стали дві смуги. Доставити мене, я молюся
від руки мій брат, від руки Ісава: бо я боюся його, щоб він прийде і вразив цей край мене і мати з
дітьми. І ти садиста, я безумовно зроблю тобі добре і зробити свого на насіння твоє, як пісок моря,
яке не може бути пронумеровані для безлічі. 32:10 Буття-12
З цього молитві до Бога Якова показав його ганьба для маючи згрішив, задаючи Бог простить
йому і надати причиною Ісава його брат прощати йому.

Яків долає
Яків і залишили в спокої; і там боровся людина з ним до розриву дня. І коли він (man), побачив, що
він переважали не проти нього, він (man), торкнувся підлогою з його, (Якова), стегна; і непереконливо
Якова стегна з суглоба, як він боровся з ним. І він, (man), сказав: "Дозвольте мені піти, бо дня breaketh."
І він, (Якова), сказав: "я не дозволю тобі йти, за винятком ти благословляти мене." Буття 32:24-26
Спочатку нам кажуть, що Яків залишилося поодинці, а потім він каже, що Яків боровся з
людиною, який був з ним. Таким чином, Бог дає нам розуміння, що це не людина, з яким бореться
Якова.
Свідченням цього є, коли Яків запитує, що людина благословить його. Я вірю, що Яків знав, в
цей час, що ця людина не є людина, а всемогутній Бог.

Яків переважає з Богом
І, (Бога), промовив до нього: "що таке ім'я твоє?" А той відказав: "Яків". І він, (Бога), сказав,
"ім'я твоє скликаються не більше Якова, але Ізраїль: для як Принц ти маєш влада з Богом і з чоловіками
а молившись переважали." Буття 32:27-28
Коли Яків переважали з Богом, в отриманні Боже прощення, Яків потім, то зустріти свого брата, і
попросити прощення його.
Коли Яків переважали з Богом, в отриманні Боже прощення, Яків потім, то зустріти свого брата, і
попросити прощення його.
Таким же чином, що є ізраїльтянин, не обов'язково крові нащадок Яків, так теж є ті віри не
обов'язково крові нащадками Авраама. Це можна краще проілюструвати в історія про Якова та його
відносини з Богом. Я дозволить вам читати цю статтю в Біблії. Наступне, однак, є скороченням
розповіді Якова.
Ця історія може використовуватися всіх нас, хто згрішив проти Бога і тих людей, що ми любимо і
сумуйте в тому, що, прощення це можливо, якщо ми тільки каятися наших гріхів а потім попросити
вибачення, з тих, кого ми любимо, а також від Бога.

Те, що Яків що панувала над, є свої гріхи. В цьому, він ще раз став одним з Богом і один раз
більше відповідно до законів і Заповідей Божих, повертаючись до повної віри і поклоніння Богу, що
Апостол Павло називається "Ходьба в дусі Господа".
Ця історія може використовуватися всіх нас, хто згрішив проти Бога і тих людей, що ми любимо і
сумуйте в тому, що, прощення це можливо, якщо ми тільки каятися наших гріхів а потім попросити
вибачення, з тих, кого ми любимо, а також від Бога.
Те, що Яків що панувала над, є свої гріхи. В цьому, він ще раз став одним з Богом і один раз
більше відповідно до законів і Заповідей Божих, повертаючись до повної віри і поклоніння Богу, що
Апостол Павло називається "Ходьба в дусі Господа".

Яків перейменовано в Ізраїль
Бог тому перейменування його Ізраїлю, тому що він має подолати свої гріхи і тим самим дав себе
назад до поклоніння Богу. Це важливо, до нас, тому що ми теж повинні подолати наші гріхи, якщо ми
хочемо, щоб одержати прощення від Бога а потім зможе прийняти наше місце у поклоняючись йому
грою як Бог команд.

Подолати свої гріхи
Під новим заповітом діти Ізраїлю, що не тому, що вони крові decedents Якова, але тому, що вони
мають подолати свої гріхи і отримали прощення їх, як Яків зробили. Євреї є нащадками Якова, це вірно,
але дитина Ізраїлю, або ізраїльтянин, це тому, що вони, як Яків подолали свої гріхи і отримали
прощення Бога. Вони моляться істинний Бог, у правдиву віру, як зазначалось в десять заповідей.
Іншими словами, я один з дітей Ізраїль ізраїльтянин, незважаючи на те, що я не породжений із Якова,
або будь-який інший, що ми знаємо, як єврейський.

Дитина Ізраїлю
Я дитини Ізраїлю, не тому, що моя кров лінії, але тому що моєї віри. У це знання, що я вже не
маю на увазі себе як християнин, що ім'я, маючи були забруднені сатана і його помилкові Євангеліє, я
тепер називаю себе послугами ізраїльтянин.
Діти Ізраїлю, які, тому що як Яків вони подолали свої гріхи. Так коли племен Ізраїля дітей каже
Господь, це також може означати не євреїв, але ті, які вдалося подолати свої гріхи.

Синів Якова подолав гріхів
Тих діточок Якова, дати своє ім'я, дванадцятьом племенам, також були ті, хто подолав їх гріхи.
Таким чином племен Ізраїля, була створена тими хто подолав свої гріхи, коли вони попросили їх брат
Йосип, кого вони було продано в рабство, прости їм. У такому випадку потім для Бога, щоб сказати про
всіх племен діти Ізраїль повинно означати крові нащадки Якова.
Таким же чином насіння Авраама належать правдиву віру. Бог областю "вірі" ті, хто вв
ажають, що слово Боже є вищим, і що Божі обітниці вірн
о і надійний. Коли Бог говорить: "Я буду робити те, що", то тих віри не сумніваємося, що ця
річ дійсно зробити, точно так, як Бог каже, що це буде.

Ті віри
Адам був віри, поки він був зачарований Єви і змія.
Ной був віри, як були сини його, тому що вони вірили в Бога, коли він сказав, що він принесе
повені на землі. Ной показав Глибина свою віру, коли він і його сини будував ковчег, незважаючи на
презирства й глузування від своїх сусідів.
Авраам був віри і від нього було багато країн.
Ісаак був віри, так що він поклав його життя в руках Бога.
Яків було віри, перш ніж він згрішив проти його брата і Бога, то Яків повернувся до віри після
подолання своїх гріхів і отримав прощення від Бога, тому Бог перейменував його Ізраїлю.
Я віри, тому що як Авраам, я вважаю, слова і обіцянок Бога. Я віри, тому що, як Яків, я подолали
моє життя час від гріхів і тому мають виправдання, щоб вірити, що Бог простив мені. Я віри, тому що я
вірю, що Ісус є Бог у плоті людини, і що вчення Ісуса спиратися і тим самим виконає заповіді або
законів Бога.

Біблія, анаграма
Біблія, це книга від інструкція. На його сторінках вас навчать історії, віри, послуху та любові. Це
легко побачити, якщо ви думаєте про слово "Біблія" як це анаграма
Де "B" розшифровується як "Базовий"

Де "Я" розшифровується як "Інструкції",
Де "B" розшифровується як "До",
Де "L" розшифровується як "Leaving"
Де "Е" означає "Земля".
Тому слово Біблії означає, "Основні інструкції перед Leaving землі."
Єдине, що змінилося, що стосується Бога і його закони є, вимоги його заповіт, він створив з
Авраама, то Ісаак то Якова, і нарешті з Мойсея і нових і різних заповіт він встановив з тими, хто
приймає Ісуса як Бога в тілі людини і законів Бога Написав на своїх серцях.

Кінець часу пророків
Коли Даніель був маленьким хлопчиком або незадовго до його народження, Єремія і Єзекіїль
пророкував про падіння і руйнування Єрусалим і народ Ізраїлю. Даніель, через його пророцтв, анти
Христос і історії провідних до і за її межами наш поточний час, є, що стала відома як "кінець часу
пророк,", тоді як Єремія і Єзекіїль не.

Повільний розробки фірми призначені
процес розуміння
Може сумніватися, що я збираюся показати вам, в наступному і запитати, що може зробити за
допомогою анти Христос або сатана на те пішло, однак повільного ще фірми призначені процесу, тому,
будь ласка, ведмідь зі мною; Врешті-решт буде побачити і зрозуміти.

Історія людини
Це книги Данила і Одкровенні, де знайти більшість з кінця раз пророцтва. В ці книги Бог дає
Підмітальні рахунку історія людини, з трохи, перш ніж 600 BC, поки цей подарунок день і в наших
найближче майбутнє. Розповідаючи історія людини, сотні і тисячі років до ці події відбуваються.
Перш ніж ми почнемо, розуміння цих пророцтв, три питання повинні бути задані, і ви повинні
вирішити відповідь для себе.

(1) Ви вірите, що слова в Біблії, Бог, звертаючись до вас?
(2) Вас вірю, що слова в Біблії слів чоловіків, які були натхненні запишіть слова, тому що їх
релігійного завзяття?
(3) Чи вірите ви, що це можливо для людини за свої здібності бачити події в майбутньому?
Людина видно навіть за кілька годин до майбутнього, то одні сотні і тисячі років? Ви вирішити
для себе, що відповідь на це ці питання.
В книзі Даниїла, а також книга одкровення призначена показати, що Бог є реальним, і що Бог
вимагає, що ми поклоняємося йому, як він визначає поклоніння, і Бог може проявити себе як творець
Всесвіту, за прогноз майбутніх подій.

Цар Навуходоносор
Це не мій намір йти за кожний вірші в книзі Даниїла, я буду давати обговорення на ті, які не
суперечать розуміння історія людини, як передбачив Бога і нашу потребу в розумінні ролі сатани і
антихриста, в історії і в майбутньому.
І в другий рік царювання Навуходоносор, Навуходоносор мріяв мрії, яким його дух був
стурбований і уві сні гальмо від нього. Даніель 2:1

Перська імперія
Цар Навуходоносор, є царем Вавилонської імперії, же царя, які завоювали все, тоді відомого
цивілізованого світу. Його імперія натягнута з глибокої всередині поточного дня Туреччина, що був
відомий як Малої Азії у свій час, аж до Єгипту і від берега Середземного моря, на схід, обволікаючи
земель мідії, сучасний Іраку, до Перської затоки і межує з землями Парфії, яка є поточний день, Іран.
Цей імперія була розділена на три первинні провінції, Вавилон, яка включала Єгипту, ЗМІ та
Лідія. За межами цієї імперії жив в основному нецивілізованих людей навіть греки були в основному
овець пастухів, які живуть в землянки.

Перший пророцтва в книзі Даниїла
Цар Навуходоносор приснився сон, і йому, непокоїть, так він називає його мудреців прийти і
розкривають сенс тієї мрія. Мрія була настільки тривожних йому, що він прокинувся його від уві сні. Ви
повинні знати, що це було не рідкість подія для короля. Саме тому він тримав кілька мудреців і
астрологів при дворі. Вони звикли бути прокинувся вночі тлумачити сни царів для нього.
Я ще раз дати вам нижче карта області меж Вавилонської імперії.

Потім король наказав вимагають магів і астрологів і Маги а халдеїв, щоб показати король своєї
мрії. Тому вони прийшли і стояли перед царем. Даніель 2:2
Це люди, які заявляли, щоб мати можливість побачити в Царство духів, таким чином, король
наказав їм на свою виплату заробітної плати для цієї мети.

Королі дух смутні
І сказав цар до них: я тільки мріяти мрія і мій дух був стурбований знати мрія. Даніель 2:3
Очевидно, мрія була така, що він залишив цар засмутився.

Мудреці просити більше інформації
, То говорив халдеїв цареві на сирійській мові, царю, жити вічно: Скажи раби твої мрії, і ми
покаже тлумачення. Даніель 2:4
Його мудреців запитати його, щоб сказати їм, що мрія було, так що вони потім можна
інтерпретувати його.

Король не пам'ятаю
Короля відповів і сказав до халдеїв. Справа пішла від мене: Якщо ви не зробить відомих мені сон,
з їх інтерпретація, ye повинен розрізати на шматки і ваші будинки повинні бути зроблені на dunghill.
Даніель 2:5
Коли вони попросили короля розповісти їх мрія так що вони могли б інтерпретувати це, він не
міг згадати, що це було. Незважаючи на це, він вимагав, що його трьох мудреців і халдеїв, не тільки
сказати йому, тлумачення мрії, але мрія, сама. Якщо вони не зробити це, то вони б все убитий, вони та їх
сімей.

Покажіть мені мрія
Але якщо ye покажи мрія і тлумачення, ye буде отримати мене, подарунки та нагороди і велика
честь: тому розповім про мене мрія а їх інтерпретація. Даніель 2:6
З іншого боку, якщо вони змогли показати мрія та інтерпретації, вони будуть винагороджені
значно.

Мудреці повторювати їх прохання
Вони знову відповів і сказав: "Нехай цар розповісти своїм слугам мрії, і ми покаже тлумачення
його" Даніель 2:7
Ще раз вони попросили короля розкрити мрії, так що вони можуть визначити своє значення.

Дивлячись, щоб отримати час
Король відповів і сказав: "я знаю, з упевненістю, що ви б вивільнити час, тому, що відтепер всі
побачите те пішов з Me." Даніель 2:8

Король знав, що вони були недоцільно використовувати час, бо вони могли бачити, що він
король був немає пам'ять про те, що був його мрія.

Але один Указу
Але якщо ви не зробите відомих мені мрія, але один указ для вас: ви підготували лежачи і
корумпованих слів говорити переді мною, поки час змінити: тому скажіть, мрії, і я буду знати, що
Сторожу покажи мені, а від її інтерпретації їх. Даніель 2:9
Король зараз переконаний, що ці так звані Мудреці були шарлатанів, та що він мав платимо їм
виконати обслуговування, що вони мали можливість виконати.

Тільки Бог
Халдеїв відповів перед царем і сказав: "не є людиною на землі, не можна показати на Кінг
матерія: таким чином, немає не короля, Господь, ні правитель, який запитав такі речі в будь-який
фокусник, або астролога або халдейського." Даніель 2:10
Розуміючи, що король знали їх за те, що вони були, вони намагалися врятувати себе, показуючи
короля, що те, що він запитав було неможливо, і таким чином є те, що слід не просили.
Ви можливо, зверніть увагу, що навіть в цей момент часу, всі забобони, та залежність від
віщунів, ці ж провісників знали, це буде неможливо для людини, щоб побачити у мрії або думками
іншої людини.

Неможливо для чоловіка
І це рідкісна річ, що король requireth, і немає не що інше, що може показати його перед царем, за
винятком богів, чиї житла, не з плоті. Даніель 2:11
Тільки Бог може розповісти, що їх думки. Жодна людина не займається що здібності. Це моя
думка, що Бог доклав руку до створення цього протистояння. Він, безумовно, той, хто дав мрією
Навуходоносора, але він викликав цьому протистоянні з царями мудреців про створення, що тільки Бог
може побачити в розум і мрії короля. Бог зробив це на користь короля, так само як ми, хто прочитав ці
слова, оскільки Деніел записав їх.

Король перебуває на образам
За цю справу, король був сердитий і дуже люті і наказав знищити всі мудреців Семіраміди.
Даніель 2:12
Тому що вони не змогли йому свою мрію, і вони б розповіли йому, що він ніколи не повинні
запитав такого з них, король розсердилась в обурення, він наказав їх смерті. Врешті-решт, що було
відчуття платити ці люди стипендію, якщо вони не змогли сказати йому свою мрію? Це те, що він
найняв їх для в першу чергу.

Вбити всіх мудреців
І указ пішли назад, що мудреці повинні убитий; і вони шукали, Даніель і його стипендіатів буде
убитий. Даніель 2:13
Деніел та його три товариші були ув'язнених і рабів цар Вавилону. Вони були євреї приніс до
Вавилону освічені способами вавілонян, таким чином, щоб вони могли, повернення до своїх людей і
правило над ними представники короля. Тому що вони були освіченими, вони були включені в число
тих, що вважається мудреці.

Чому в діло?
Потім Даніель відповіли з адвокатом і мудрості на Arioch капітана короля гвардії, який пішов
вперед вбити мудреців Вавилон: він відповів і промовив до Arioch царя в, капітан "Чому це Указом так
поспішного від короля?" Потім Arioch зробив те, що відомо, Даніель. Даніель 2:14-15
Очевидно, охоронці були розіслані що дуже вночі, щоб убити всіх мудреців Вавилону, тому
Daniel запитав короля капітан, чому за діло?

Аудиторією з царем
Потім Даніель пішов і бажане короля, дати йому час, і показати короля інтерпретація.
Даніель 2:16
Після того, як капітан пояснив причину йому, Даніель запитав, що він буде наділений аудиторії
перед царем. Для того, щоб гарантувати, що король дасть йому аудиторії, він розповів капітан, що він
може дати королю те, що він попросив.

Даніель молиться Господу Богу
Потім Даніель відправився в його будинку і повідомлені річ Ананія, Мисаїл та Азарія, його
товариші: що вони побажають милість Бога Небесного щодо цю таємницю; що Даніель і його
стипендіатів не мусить загинути з рештою мудреців Семіраміди. Даніель 2:17-18
Очевидно після своїх слухачів з царем, король дав Даніель трохи часу. Даніель пішов до своїх
побратимів єврейських товаришів, а після кажучи їм ситуацію, вони докинути разом і молився, щоб їх
Бог, істинний Бог, творець Всесвіту, за його допомогу в цьому питанні.

Якщо два або більше молитися в унісон
Знову я кажу вам: "що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку все, що вони будуть
просити, він повинен бути зроблено для них мій батько Небесний." Від Матвія 18:19
Як видно з цього вірша, якщо два або більше молитися за те ж саме, це буде зроблено. Я не було
відомо, що знадобилося два або більше спільного молитви, перш ніж робити це вивчення Біблії, але,
здається, так.

Даниїл не дає слава Богу
Потім була таємниця до: Даніель в нічного бачення. Потім Даніель благословив Небесний Бог.
Даниїла 2:19
Царя в його гнів не дають будь-який час для своєї мрії, щоб бути показав йому, так що я можу
тільки припустити, що після того, як молився Даніель і його супутники, вони заснули, а саме тоді ж
нічний час, що Бог відкрив відповідь на Даніеля.

Бог шукає пророків
, І він сказав: "Тепер моє берегтиме: якщо там бути пророком серед вас, я Господь зробить себе
відомі йому в баченні, розповість йому: уві сні." Числа 12:6
Це цікаво, тому що заявляючи, що не кожен може бути пророком Бога. Очевидно, тут є щось
особливе про деякі люди, які вони могли чути Бога або його ангели говорити до них. Це пояснює мені,
чому так багато людей не вірять в Бога, якщо ви не можете почути його, це важко повірити.

Як Бог спілкується з чоловіками
У Бога є чотири способи, в яких він спілкується з нами.
1. по Біблії: Біблії був написав від руки кілька різних чоловіків, але була викликана повинна бути
написана Богом. Правильне визначення слова пророка це не один який ви
ступив для Бога, це було б самовпевнено, якщо не блюзнірство;
правильне визначення слова пророка, один через кому Бог гов
орить .
2. На небеса: де написано:
І Бог сказав: нехай будуть світила на тверді небесній, щоб розділити дня від ночі; і
дозволити їм бути ознакиі сезонів а за днів і років: Буття 1:14
3. по прямого контакту: за способом ангелів, або сам.
4. по бачення: дано пророків і направлений через їх написання, ви і я.

Данила молитва
Даніель відповів та й сказав: "благословив бути ім'я Бога на віки і коли-небудь: за мудрість і силу
його:" і він changeth у часи і пори року: він removeth царі і setteth до царів: Він змученому дає мудрість
мудрий, і знання їх, що знаю розуміння: бо глибокий і таємні речі: він знає, яка в темряві , і світло
пробуває з ним. Я дякую Тобі і тебе славити, O ти Бог мій батьків, хто дав мені мудрість і силу і hast
зроблений знали до мені зараз, що ми бажане тебе: Бо ти настановив тепер нам на Кінг матерія.
Даніель 2:20-23
Після пробудження, з відповіддю на голові, він повинен негайно пішов на коліна і дав Господу. Я
знаю, що я б.

Мрією, що показали
Тому Daniel подався Arioch, яким король був висвячений знищити мудреців Вавилон: він пішов і
тим самим до нього сказав: "знищити не мудреців Вавилон: принести мені перед царем, і я буду
звіщаємо король інтерпретація." Даніель 2:24
Такою була віра Даніель, що з упевненістю та сили розуму, він пішов до короля капітан і
просили, щоб постати перед царем.

Завоювання людини
, Зверніть увагу: Ці пророцтва приділено Даніель так що Бог може показати повільному
прогресування через історію сатани зростаючий вплив і навіть керування правителів людина. З часом,
сатана набуває все більше і більше влади над людиною з метою поневолення людства. Ви могли б
вважати сатана за неземних будучи займатися тисячі років завойовувати землі і людства.

Даніель стоїть перед царем
Потім Arioch приніс Даніель перед царем в поспіху і сказав, що таким чином йому: "я знайшов
людина полонених Юда, яка зробить відомий до царя інтерпретація." Король відповів і сказав, щоб
Даніель, чиє ім'я було Валтасар, "почувся ти могла б зробити відомих мені сон, який я бачив і
тлумачення їх?" Даніель 2:25-26
Я можу тільки припустити причина короля капітан посів перше місце ти цар, тому, що час не
залишалось і він був хотілося, щоб убити всі мудрі люди, але якщо він не став цього робити, йому не
втриматись його власного життя.
Якщо ви можете уявити сцену, король сердиться і зараз переконаний, що ці мудрі люди є не
більш ніж шарлатанів. Тому, коли Даніель стоїть перед ним, він дивиться на нього з презирством і
підозри. Не маючи все ж таки поступляться на своєму рішенні мати всі мудреців знищені, він просить
Даніель, дайте мені сон і тлумачення; інакше ви будете ставити на смерть право де ви стоїте. Хоча цей
вірш не сказати, що, я впевнений, що Даніель знає його, щоб бути правдою.

Reasserts, що тільки Бог може побачити мрії
Даніель відповів в присутності царя і сказав, "секрет, що король hath зажадав неможливо
мудреців астрологів, магів, віщунів, звіщаємо король;" Даніель 2:27
Даніель повторює те, що інші мудрі люди вже заявив. Ніхто, злі могли б сказати, що які на увазі
короля.

Бачення останніх днів
"Але Бог на небі, що коли секрети і дорогу відомих царя Навуходоносора яка буде в останні дні.
Твоя мрія і бачення клянись головою на ложе, чи є ці;" Даніель 2:28

У цьому вірші Даніель зрікаючись будь-якої здатності своїм розуміння сон короля. Що це був
Бог на небі, творець Всесвіту, що відкрив цей йому, і що це Богу, що слава приділити. Це ще один
спосіб сказати, що він Даніель людина не в змозі вимогливих мрії короля. Однак його Бога, Бога
творіння, це можна зробити.

Мрії, дані Богом
Як тобі, царю, твої думки прийшов на твоє серце на ложе, що повинно прийти на майбутньому:
і він, що коли секрети відомих тобі те, що станеться пас Даніель 2:29
Те, що король мріяв речей ще прийти до перевалу, або те, що станеться в майбутньому короля.
Він Цар, бачив бачення майбутнього.

Даніель дезавуюють будь-якої здатності
, Але як мені, цей секрет не розкривається мені для будь-якого мудрість, що у мене більше, ніж
життя, але за них, які повинні зробити відомим тлумачення до царя а ти декому наказав знати думки
про твоє серце. Даніель 2:30
Знову ж таки Даніель дезавуюють, маючи будь-якої здатності свого і дає що слава Богу, заради
тих іншим, що король наказав вбили, а також заради царі володіти розуміння про те, що проблеми його.

Статуя чотирьох металів
Ти, царю, бачив, то і аж ось великий, (статуя). Це велике зображення, чиї яскравість була
відмінна, стояв перед тобою; та форми їх було жахливо. Даниїл 2:31
Слово «жахливим» можна замінити на слово "awesome". Саме так перекладається з слово іврит,
"Dechal," що означає страх, зробити боїться, страшне або гріз
ним. Що мені означає, що було жахливе видовище, страшне видовище, але це тільки моя думка, ви
повинні розробити свій власний.

Золота голова
Цей образ голова була чистого золота, його груди і руки срібло, його живіт і його стегна з
латуні, його ноги заліза, його ноги частиною заліза і частиною clay. Даніель 2:32-33
Даніель тепер дає Опис що король мріяв, надані йому Бог.

Без рук
Ти бачив, то до що камінь була вирізана без рук, який боввана на ногах, які були заліза та глини, і
гальмом їх на шматки. Даніель 2:34
Зображення в цих віршах є глибоким. Розглянемо, ви дивитеся на статуя людини складається з
різних металів
Голова є Голд ,
Груди або грудей і його рук виготовлені зі срібла ,
Живіт і стегна виготовляються з латунних ,
Довгі ноги, зроблені із заліза ,
Стоп і пальців стоп виготовляються з суміші заліза та глини ,
Тоді камінь ріжеться з, але не руками, який я інтерпретувати маю на увазі не рукою людини. Цей
камінь потім використовується щоб розбити на частини, стоп і пальців стоп статуї. Я хотів би нагадати
вам, що вони всі символікою, що Бог використовує таким чином, щоб сприяти зображення в наших
думках, а також щодо сказати в образи, а не викласти з лише слова. Фраза "малюнок говорить тисячі
слів," спадає на думку тут.

Камінь руйнує все, перш ніж вона
Потім був, залізо, глина, латунь, срібло та золото, розбиті на шматки разом і став схожий на
полови літа молотьби-ти поверхів; і вітер перевіз їх геть, що немає місця для знайдено їх: і камінь,
який боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Даніель 2:35
Те, що цей вірш розповідає мені є, що все, що було представлено мульти металевої статуї розбив
на порох, шляхом тесаного каменю на, але не руками і здувало вітром. Інтерпретувати буття здувало
вітром як символізм для наземних і віддалялися Богом протягом певного періоду часу.

Статуя символікою
Щоб зрозуміти це краще ви повинні розуміти, що ці розділи з різних металів статуї символічно.
Вище віршах не мають ніякого смислу, поки ми розуміємо, що вони є символічним.

Камінь вирізали
Камінь, не вирізати руками, вдарив їх, є посиланням на Месії, я знаю, щоб бути Ісуса. Однак,
камінь є символічним більш ніж Ісус людини; Це символічний всього, що Ісус представляє, і що Ісус
вчить. "Рок" позначає істинне поклоніння Богу і церкви Христа, який збудовано на що поклоніння.
Знаючи, що це "рок" є символічним Ісуса і його вчення буде мати важливе значення в останній
пророцтва, так що не втрачайте пам'ять про це. Це знання також має підшипник, хто це , що Ісус
говорить, що він буде будувати його Церкви.

Ісус-рок
Він їм відказав "А ви за кого мене маєте?" А Симон Петро відповів і сказав: "Ти Христос, син
Бога Живого". А Ісус відповів і сказав йому: "благословенний мистецтва ти, Симоне, сину Йонин: бо
плоть і кров hath не виявили тебе, але мій Небесний." І я також кажу тобі: "що ти Петро (Петрос), і
при цьому рок (Петра), я створю Церкву мою; і врата пекла її не переможуть проти нього" Від
Матвія 16:15-18
Це Ісус, Пітер, що є рок церкви Христа збудовано на. Так що ви зрозумієте цей посилання — це
до кінця днів і другого пришестя Ісуса. Людина Даніель жили 600 років до нашої ери, але він дається
цей погляд у майбутнє на другому приході Христа, не першого пришестя Ісуса в.
Більшість тих, хто поговорити про цей вірш перебувають під враженням, що Петро, рок, яких
Ісус говорить, на якому він буде будувати його Церкви. У старому англійською це звучить правильно,
але коли ви заміните слів з грецькому оригіналі інший зміст буде показано.
Петро у грецького звуть "Петрос" , що означає "миру рок, перервані, ле
гко переміщено або перебувати під каменем спотика
ння".
Для того, щоб зрозуміти, це не Петро, на якому Ісус буде будувати його Церкви, ви повинні
розуміти, що оригінальний грецького слова, що використовуються замість "на скелі оцій," взяли участь
оригінального грецького слова "рок" Петре, що визначена означає, масою рок нерухо
мим, космічні. Отже, ви бачите, Петро, тільки Петрос, тоді як Ісус говорить Petra. Ключ до
розуміння, що це в наступний вірш.

Врата пекла її не переможуть проти нього, і Від Матвія 16:18
Бог не має наміру побудувати його церкви на на Петрос, але на Петра. Тільки Petra може стояти
проти ворота пекла, не шматок рок, але маса рок нерухомим, космічні. Так що це рок, в який Ісус має на
увазі тоді? Коли ви подивіться на верхніх чотирьох вірші і покласти їх в контексті темою, яка йде мова
про, все, що має стати ясно.

Предметом обговорення
Суб'єкт не має Пітера, але питання, яке запитує Ісуса, "А ви за кого мене маєте?" Відповідь хто
такий Ісус є предметом значенні слова рок. Таким чином, скелі, на якій Христос буде будувати його
церкви не Пітера, але Петра відповісти на питання, що Ісус запитує. "Ти Христос, син Бога Живого".
Христос, син Бога живого, і це на скелі яких Христа буде будувати його Церкви. Це все, що
підтверджується фразу, "камінь була вирізана без руки." Даниїла 2:35. Як ви пам'ятаєте, це
посилання на Месія Ісус. Це Ісус, що є рок який вирізав без рук, і це Ісуса і його вчення, який
буде розбити на шматки всі що статуя мульти металу мрія що цар Навуходоносор являє собою.

Шлях до вічного життя
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш
послав. Джон 17:3
Розуміючи це вище віршах має значення чи ви отримуєте життя вічне або вічної смерті. Існує
тільки один Бог, і Ісус Христос був відправлений творіння Бога, що ми мали б спастись через Ісуса
Христа. Так що ви зрозумієте це, я даю нижче пояснення.

Пам'ятаю образи
Для того, щоб зрозуміти решти кінця раз пророцтва, цей образ чи статуя важливо пам'ятати. У
нього є завідувач золота, груди срібло, спідниця латунь, з довгі ноги заліза і ноги з заліза та глини. Ви
можете сказати: "що хорошого це знати це зображення? Це не має сенсу для мене? " Читайте далі,
Бог збирається дати часткового тлумачення представляє різні частини статуї.

Пам'ятайте: це бачення, яке Бог показує Данилу, так що ніщо, не бачив є буквальним, але
символічно ще щось.

Бог дає пояснення
Це мрія; і ми розповімо розв'язку зараз скажемо перед царем. Даніель 2:36
Закінчивши, описуючи сон короля, Даніель тепер готові дати її інтерпретації, також надаються
йому Бог. Чи помітили ви, що Даніель каже, що "" підкажуть, тлумачення їх? Даніель постійна
одиночку перед царем, хто то він на увазі, коли він говорить, що "Ми"? Даніель виявлення до царя, що
він говорив для Бога а не сам, тому вона Бога, які утворюють "Ми". Знаєте, теж, що в цьому вірші що
Пророка Божого дається визначенням, "Той, через кого Бог говорить".

За бажанням Бога
Ти, O, король, мистецтво Цар царів: бо Небесний Бог дав тобі царство, владу і міцність і слави.
Даниїла 2:37
Ще раз Даніель дає слава Богу, сказав цар Вавилону, найвпливовішою людиною свого часу, що
він тримає цю владу, не за свої власні здібності, але тому, що Бог на небі, Бог, який відкрив Данилу, ця
мрія дав короля свого царства, його силу і імперії він тепер короля над.

Вавилон – завідувач золота
І де діти чоловіків зупинятися, так коли-небудь, хто має польова звірина і пташки налетіли
Небесного він (Бог)-то в свою руку та вчинив тобі лінійки над ними всіма. Ти цього золота голова.
Даниїла 2:38
Ви повинні взяти до відома, що Даніель переконавшись, що король зробив відомо, що він король
на задоволення від Бога, "він (Бога), то в свою руку та вчинив тобі лінійки над ними всіма."

Тайм-лінії
Це перший пояснення статуї. Цар Навуходоносор або Вавилонської імперії представлена
завідувач золота. За допомогою навіть просто цей невеликий біт інформації повинні запропонувати нам,
що інші частини статуї повинен також являють собою королівств, Націй або імперій, які виникають
після Вавилону, що чотири основні частини статуї, а також ноги, а потім камінь, який руйнує всі з них, є
свого роду тайм-лінії, прогресування з Вавилону у майбутнє одна нація або імперії процвітаючий інший.

Прогресування царств або імперій
І після тобі постане інше царство, нижче від тебе і царство третє, інше з міді, яке буде
панувати над усією землею. Даніель 2:39
Цей вірш повідомляє нам, що по суті статуя представляють тайм-лінії, з вавилонської імперії,
будучи на початку, і камінь не вирізують вручну, кінцем тайм-лінії.

Прийняти Примітка: що Бог говорить, що буде третій Королівство верховенство над
усією землею. Це не є буквальним оголошення. Коли ви розумієте, що таке третя нації, ви зрозумієте,
що він ніколи не виніс рішення на всій землі. Я пропоную, що Бог використовує такого роду мова
вказати, що це третє царство буде нормою по всій землі відомі, які є вірне твердження, коли
використовується в контексті тих, які жили в ті часи. У ті часи землі, які оточують Середземного моря
були всього світу.
Після Вавилону виникатимуть інше царство, хоча поступається Вавилону. Потім ще інше
царство виникає після другого. Це говорить нам, що якщо керівник статуя Вавилон, і там буде два
царства більше після Вавилону, які грудей срібло представник другий царства і спідниця з латуні тому,
повинен відповідати царство третє. Це правильно, якщо ви берете описи логічно.

Знання з історії
Якщо ви є студентом, історії, можна використовувати ці описи, щоб з'ясувати, які країни або
царств є таким чином будуть передані. Це також корисно зрозуміти, тому що чотири mettles статуя є
також представником чотири царства історико-що метали співвідносяться з цих країн. Якщо ви не є
студентом, історії, то читайте далі, Біблія дасть вам тлумачення цих інші царства свого часу.

Четверте царство або імперії
А царство четверте повинні бути сильними як залізо: оповість залізо breaketh на шматки і
subdueth всі речі: і, як залізо, яке breaketh все, що ці, повинен його на куски та синець. Даніель 2:40
Сильний натяк про те, що царства цього вірша говорити про який представлений довгі ноги
заліза, — цей посилання на те, що він рветься на шматки всі народи, які прийшли до нього і потім це
четвертий царство буде розбите на шматки, а також. Як я прочитав це в перший раз, я був упевнений у
даної постаті королівств, у вас є будь-які ідеї ще?

Цей вірш розповідає про Царство четверте, яке виникає після Вавилон, і якщо ви візьмете описи
логічно від тих, з перших трьох, то ви повинні використовувати ті слова, що Опис Націй для того, щоб
визначити ідентичності четвертий нації.
Перше Королівство ми знаємо напевно, тому що Бог говорить нам. Завідувач золота є Вавилон,
але частини Опис другу частину статуя насправді допомагає в говорять нам щось більше про голову.
Слова, "і після тобі постане інше царство, нижче від тебе." Ці слова не сказати нам, наступний
царство буде виникати, але що вона не отримає велич Вавилону. Чи знаєте ви, що люди або нації
перемагає Вавилон?

Другого царства або імперії
Коли Даніель інтерпретує це бачення в або близько 603 BC, він вже здогадалися ідентичності
другий царства, тому що сила Мідія і персів були на підйомі. Однак, немає ніякого способу, Даніель, не
здогадався ідентичності третього або четвертого королівств.
Ми з іншого боку, живуть 2600 років після часу Даніель, не повинно виникнути проблем
визначення цих царств. Врешті-решт, Бог дав Даніель цих видінь дати нам, в кінці днів, які є ким
видіннях призначені для. Я кажу про це з упевненістю, тому що хто інше життя в минулому і не знаючи
історію, як ми, може можливо зрозуміти.
Як я вже запропонував, Мідію і Перська імперія є другий царство. Ви запитаєте, "Як дізнатися це
для деяких, коли він не вказано до сих пір в Біблії?" Варто звернути увагу на слова, використовувані для
опису кожного царства. Тим не менше, якщо порівнювати пояснення чотири царства в Даніель та описи
приділено чотирьох тварин в іншому баченні, що Даніель, сам має, ідентичність проявиться. Вона також
допомагає особисті знання говорив з історії.

Огляд і розгорнути
У випадку, якщо ти не відомо, Бог любить, щоб дати нам інформацію, а потім згодом він буде
розглянути те, що він дав нам раніше і потім розширити цю інформацію. При цьому, він має можливість
стверджувати, що нове бачення є по суті продовженням попереднього КДІБ. Вони відомі тим
викладання професії, як Огляд і розгорнути .
Я сподіваюся, що я пояснив це належним чином. Бог дає нам інформацію, а потім в іншому
баченні, він розглядає те, що він вже дав нам, так що ми можемо бути впевнені, що це бачення, по суті,

зверніться до попередніх бачення, то він дає нам додаткову інформацію, що розширює на попередній
інформації, яка допомагає нам у визначенні, що він говорить нам.

Майбутні імперій
У цьому бачення Навуходоносор Бог явив те, що трапиться в на «майбутнє», у відношенні до
часу Навуходоносора. Наскільки я знаю, що це бачення майбутнього? Даніель розповідає, як багато. "І
відомих цар Навуходоносор, яка буде в останні дні."
Яка інформація цьому видінні Даниїла дав нам?
1. завідувач золота представляє Вавилон, це ми знаємо напевно, з Даниїла 2:38.
2. груди срібло представляє меду-Перської імперії, (я покажу, як я це знаю найближчим часом.)
3. спідниця латунь, ще невідомо цього моменту в явній формі, хоча припущення можуть бути
зроблені, використовуючи те, що перші два царства Вавилон і Персії.
4. довгі ноги заліза, ще невідомо, але, знову ж таки, логічні guess можлива на основі інформації з
перших трьох царств і знання історії.
Детальніша інформація вказана в цій статуї, однак, він повинен, стоп і пальців стоп глини і
заліза. Як ви знаєте, залізо не змішувати з глиною. Незалежно від того, як гарячі ви отримаєте заліза,
навіть в рідкому стані, якщо ви змішувати глини з ним і нехай це круто, два буде розділюються. Це
говорить мені, що там ще інше царство або королівств, що стоп і пальців стоп являють собою,
пам'ятаючи, що Бог сказав, що царство четверте себе рознесуть штук, "повинен його на куски та
синець." Це також додає яку націю цей четвертий нації є. За станом на даний момент та інформації, Бог
до сих пір дав нам це всього лише спекуляції Однак. Спекулювати є, як ми повинні зробити в нашому
ретельного вивчення Біблії, задавати питання, а потім дати думки а потім дослідження, а також дати
молитви до Бога для керівництва застережуть.

Шлях мудрості
Спекуляція призводить до дослідження, дослідження призводить до знань, знань приводить до
взаєморозуміння і розуміння призводить до мудрості.

Імперія
І в той час, як ти бачив ноги та пальці, частину гончарів; глини а частина заліза, Царство
повинна бути розділена; але повинно бути в міцності заліза, бо оскільки ти бачив залізо, змішане з
земляним глини, то. Даніель 2:41
Як ви бачите, Бог дає його власну інтерпретацію його слова, і це засвідчує, що потім пальці ніг є
по суті уявлення про поділ царство четверте спочатку навпіл, тому що там півметра і дві ноги, то в
десять менших утворень. Я кажу десять королівств, оскільки є десять пальців.

Розділена навпіл перший
Це говорить про те, що царство четверте спочатку буде розділена навпіл, через символіку
півметра і ноги.

Ділиться на десять царств
Тоді як у половині продовжує випадати влади, десять царств буде виникнути в результаті один з
половинками. Я також знаю, що ці десять царства буде мати деякі з влади в одного, але через символіку
глини і заліза не прилипання до один одного, і владу буде тільки часткової що той перш ніж вони
перелому.

Частина колишньої могутності
І а пальці ніг частину заліза а частина глини, так царства буде міцною а частково сломанной.
Даніель 2:42
Моє припущення, від перед тепер підтверджено. Ці два вірші, 41 та 42, кажуть мені два основних
пункти, щоб пам'ятати.
1. ніг і десять пальців фактично являють собою королівств, але на відміну від інших, виникло і
завоював попередню, ці десять царства, замість цього випливають з імперії перед ними, а не
шляхом завоювання. Це спосіб дати ідентичності Королівства з довгі ноги заліза. До певної

міри буде розірвано, вгору, спочатку навпіл і від цього відділу десять незалежні Королівства
або Націй формуються.
2. 42 вірш каже мені, що ці десять царства буде деякі сили колишнього царства заліза а ще бути
слабким і відокремлені в той же час, це я почерпнути з посиланням на суміш заліза та глини,
тому що дві речовини не чіпляються один на інший.

Насіння чоловіків
І в той час, як ти бачив залізо, змішане з земляним глини, вони повинні змішувати себе з насіння
чоловіків: але вони не пристане один до одного, навіть, як залізо не змішані з глиною. Даніель 2:43
Цей вірш говорить нам щось про людей, ці десять країн, те, що не говорив в інших Королівство
описів. Слова "насіння чоловіків," є ключовим посилання тут. Саме для цього пояснення
використовувався символіка змішаних заліза та глини. Те, що цей вірш каже мені, в тому, що люди
десять королівств, які виникають з більше одного імперії з довгостроковій залізо ноги, спробує
уніфікувати себе назад в один, але fail, незважаючи на те, що вони намагаються уніфікувати через шлюб
дочки один до одного.
Просто маючи цю інформацію, я впевнений, що представляють царства світу десять пальців
статуї. Я Однак, вже знаєте це від моїх більш раннього дослідження, тому розповісти вам, тут є
передчасним, я хотів би представити всі докази того, що систематичне, так що ви будете розуміти і
побачити, чому я знаю їх, щоб бути тим, ким я вважають їх, так що ви теж буде побачити і зрозуміти.

Царство Боже
І за днів тих царів повинен Небесний Бог поставить царство, який ніколи не повинен бути
знищений: Царство не залишиться з іншими людьми, але він повинен на куски та споживати всі ці
царства і вона повинна стояти вічно. Даніель 2:44
Я хотів би відзначити, що ці вірші також інформування нам що Бог буде знищити все, що ці
імперій людина обняв і спиратися на них до вічного Царства Божого.

Сатани вплив над народами людина
Це, що він буде робити, тому що імперій людина є не просто людина, але встановлюються сатани
вплив чоловіків влади побудувати імперій. Це, щоб показати, що сатана бере активну участь в
втручання у справи людина. З кожного прогресії від одного імперії до іншого сатана розширюється і
зміцнюючи його контролю людина.
Вище вірш є пояснення наступний вірш.
"Ти бачив, то до що камінь була вирізана без рук, який боввана на ногах, які були заліза та глини,
і гальмо їх на шматки," Даниїла 2:34,
Який подальшого говорить нам, як і ким, десять царств несе зламав в потовк.

Прогресії імперій
Те, що Бог говорив в тому, що перший нація, Вавилон буде завойований другий, друга Персії ,
третій і третій Греції у четвертому. Четвертий нації Рим Однак не ваше підкорення, але вибухне якось
від протягом, і що від його буде спочатку розділена навпіл, а потім з одним з тих половинки
виникатимуть десятьом країнам, які будуть намагатися возз'єднати назад в одному цілу імперію, але
замість цього будуть розпався в на себе. Тоді навіть ці десять країн будуть знищені, камінь, який є
висічений, а не рук (Ісуса), і нації (Божого Царства), що буде вироблено цей камінь, який заповнює вся
земля буде тривати вічно, ніколи не на ваше підкорення іншим.

Тисячолітнього правління Ісуса
Це могутній сильний оголошення. Бог говорить нам, що він подолати ці десять країн і будувати
царство його власний на свої руїни, не тільки це, але й що царство його буде останнє назавжди і ніколи
не ваше підкорення. Цей вірш є також говорив мені, що уряди країн, що входять до десяти провідних
країн не вижити, або, що нового Царства не залишиться їх, але Бог власного народу. Це посилання з
1000 рік правління Ісуса на землі, яка виникає після другого пришестя Христа. Іншими словами, ця
статуя і час лінії, що він представляє, прогноз Божого Царства на землі і прогресування імперій людина,
що приведе до Божого Царства на землі.

У випадку, якщо ви ще не зрозуміли, цей вірш підводить нас до кінця днів і другого пришестя
Ісуса Христа. Але на даний момент в нашому дослідженні, ми зацікавлені в з'ясувати особистість анти
Христос, як знаючи історію сатани вплив над народами людини, так що Давайте продовжимо книзі
Даниїла.

Даніель підсумовує мрія
Бо оскільки ти бачив, то що камінь відірвався від гори без сприяння рук і що він гальмом в
шматки, залізо, латунь, глину, срібло та золото; великого Бога hath зроблений відомим королю те, що
станеться далі:, і сон і тлумачення їх впевнені. Даніель 2:45

Пам'ятайте: у попередніх вірш, який говорив про камінь скоротити на, але не руками; цей
вірш розширює про те, що з додатковою інформацією.

Пам'ятайте: цих видінь Даніель символікою іншого, таким чином, ви можете здогадатися,
що будучи представлена камінь, відірваний від гори без сприяння рук? Він використовується для
зламаю десять царств заліза та глини, а також ті, що представляють заліза, міді, срібло та золото. Камінь
став великою горою, і наповнив усю землю.
Це посилання для другого пришестя Христа і царство, він буде створена на землі, яка буде
тривати вічно. Це Ісус, який є камінь, який буде розчавити царства старих, і це Божого Царства на землі,
яка буде тривати вічно і ніколи не завоював. Це сам Христос і вчення Ісуса, який є скелі, на якій Ісус
буде будувати його Церкви.

Oblation Данилу
, То цар Навуходоносор впав на його обличчя, поклонялися Даніель і наказав, що вони повинні
приносити дар і солодкі запахи Ісусове. Даніель 2:46
Слово "oblation" означає, акт пропонуючи те, такі, як поклоні
ння або подяку, божества, або Бог.
Слово "запахи" є старого англійського слова запахи, а це означає, майна або якіс
ть річ, яка зачіпає, стимулює, або сприймається нюх.

За винятком влітку мені було п'ятнадцять років, у мене було мало або взагалі не інтерес в Біблії
або релігії. З цієї причини я не мають досвіду щодо митного або ритуали цій практиці, різних релігій.
Тому я не знаю щодо того, чи є ці oblations, що пропонуються Даніель форм поклоніння язичницьким
богам чи ні. Я вважаю, але я неосвічені, як для спалювання запахів входить до єврейського поклоніння,
чи при цьому, вона є однією з язичницькі обряди, які Бог протестують проти євреїв про.
Даніель знає про це; Тим не менше, немає ніяких вказівок що він приймає ці язичницьких
bestowments. Що я знаю, що ми розмістити Бога, до Бога Отця; Таким чином, ці oblations були
направлені на Даніеля і не на Бога, так що я цілком впевнений, що Даніель не прийняв би їх, для себе,
щоб Бог так, а не до самого себе.

Бог богів
Короля відповів: Даніель і сказав: "справді це, що ваш Бог, Бог богів і Господь царів і Відкривач
секрети, бачачи, що ти couldest Відкрий цю таємницю." Даніель 2:47
Таке підтвердження влади та величністю творіння Бога можна подумати, що цар Навуходоносор
б перетворити в істинне поклоніння тільки справжнє життя Богові.

Король не забуті мрії
, То король зробив Даніель великою людиною, дав йому багато великі подарунки і зробив його
лінійки над всієї провінція Вавилон і головний керуючих над всі мудреців Семіраміди. Даніель 2:48
Якщо ви прочитали весь книзі Даниїла, а не шматки, я використав, щоб допомогти визначити анти
Христос, можливо ви погодитеся зі мною, що я вважаю, що король знав мрії все, уздовж, але хотів,
причина, щоб позбутися від хто знає, скільки сотні заспокоїти Сайерс, магів і мудреців, що він мав на
свою виплату заробітної плати. Коли Даніель був в змозі сказати йому, мрія, то він знав, що Данила Бога
більше, ніж іншим богам. Те, що інші Бог ніколи не мав можливість зазирнути в чоловічий думки?
Це говорить про те, що Даніель чи погодились язичницьких bestowments; Однак, це не доказ того,
і як я вже говорив, я неосвічені, якщо вони язичницькі чи ні. Цей вірш всього лише розповідає, що
король, місця Даніель у позицію великої держави і престиж, це я впевнений, це продиктовано Божого
наміри Данила розташовуватися у цьому положенні влади.

Три товариші Деніелс
Потім Даніель просив царя, та він встановлюєте Шадраха, Мешаха та Abednego, над земними
справами провінція Вавилон: але Даніель сидів у воротах короля. Даніель 2:49
Ці три є супутниками, хто молився Даніель їх Бог, і мій, для розуміння мрія царів. З цієї мрії
короля тепер ми можемо бачити це було його Ісуса, який є СКЕЛІ, на якій буде побудовано церкви
Христа.

Я Бога, і, але для мене немає жодної іншої
Те, що ви просто прочитати подано огляд яка інформація пророцтв, які слідують дасть вам. Бог
дав вам цю загальну структуру, і тепер Бог дасть інформацію, яка стає все більш і більш конкретні. Це
робить так ви дізнаєтеся, свою правду. Показавши вам прогнози на майбутнє, сотні і тисячі років, перш
ніж вони відбуваються, це його наміром, що таким чином ви зрозумієте, що він є Бог, і, але для нього
немає іншого, і що тільки він Бог, можна побачити в майбутньому з 100% точністю. Це він робить,
щоб показати вам, що він говорить, що вірно і все, що ви думаєте, ви знаєте, від ваш час життя
поклоніння під сатани помилкових Євангелія, дійсно помилкові. Вірити в те, що Бог говорить вам.
Якщо ви вважаєте, що не може обґрунтовано слова Євангелія, то вони є помилковими.

Пам'ятайте: Трюїзм Божої, якщо Бог говорив він, то це є істина. Якщо Бог не говорю це, то
це брехня.

Інтимні відносини
На даний момент я хотів би зробити припущення, що може мати дуже важливі наслідки для вас,
як ви шукаєте персональних та інтимні відносини з Богом. Я пройшов через важку роботу, в результаті
чого вам це розуміння Божої істини, викладені в Біблії, але пам'ятайте: Бог хоче мати персональних та
інтимні відносини з вами, він таким чином behooving з вас, що дослідження і вчитися, а також. Якщо у
вас є інтерес, заглянув за те, що я показав вам, науково-дослідні його ще більше, ніж я зробив. Таким
чином ви теж буде домагатися Бог старанно.
Ті, хто шукати мене рано, (старанно), знайде мене. Приповісті 8:17

Пам'ятайте: слово старанно означає, що ви повинні вивчити і шукати відповіді себе, для
мене робити всю роботу, і ви просто читати мої слова, турбує мене, що ви не мають виконав Божого
вимога, що ви особисто шукати його на.

Підготувати себе для прощення
Якщо це ще не зроблено вже, я пропоную, що ви берете перо в руці і складіть список гріхи, що ви
можете пригадати, від ще можна. Ця інформація є особистим між вами і Богом і не будуть передані
будь-хто інший, навіть не вашого улюбленого чоловіка, матері, батька або братів і сестер. Це особистий
між вами і Богом, і в підтримки його, як особисті секрет між вами і Богом, ви починаєте першим кроком
до встановлення персональних та інтимні відносини з Богом, творця вашого.
Як тільки список є повним, і спогадів про ваші гріхи знаходиться на передньому плані на ваш
розум, потрібен час, щоб покаятися ті гріхи і знати у вашому серці, що вони були дійсно гріхи проти
законів Бога. Як тільки ви зробили щире покаяння ваших гріхів, то в молитві до Бога, просимо його
прощення в молитві.
Одного разу ви таким чином мають упокорив себе перед Творця, молитися йому, щоб дати
уявлення про те, що його істини і розуміння так, що ви будете знати правду, коли ви його бачите.
Просити Бога, щоб привести вас в напрямку дослідження, яке він хоче, щоб прийняти і коли він
дає вам напрямок, стежити, як він керує, а не як ви вирішите. У цьому, буде потім починаєш розуміти
Бога, який є і хто ви і якої мети він, що Бог має для вас, щоб виконати для нього. Все, що ви робите, і
все, що він показує вам, з метою надання славу йому, Бога. Коли ви даєте слава Богу, що він буде
стажером прославити ви.
Перед продовженням прочитайте наступний урок, я пропоную, що ви прочитати цілу книгу
Даніель від вашого Біблії вперше. Як ви читаєте, мають доступні пера та вводу, так що, коли ви
прочитали те, що ви не розумієте, ви можете записати до питання (и).

Пам'ятайте: задавати питання очікується від ви від Бога, тільки, задаючи питання, він може
надати вам відповіді. Це до вас, щоб вирішити, якщо ви припинити читання і піти шукати відповідь, або
закінчити читати Даніель, а потім шукати відповіді останньому. Я пропоную останнього, тому, що Бог
дасть вам відповісти на ваші запитання свого задоволення, щоб зробити це, і як він вважає це
відноситься до його напрям.

Бог інтерпретує Біблії для вас
Так що ви будете знати, Бог інтерпретується в книзі Даниїла, а також значна кількість країн
решти Біблії для вас, ви тільки повинні бути терплячими і відповіді на ваші запитання буде виявлено,
однак, коли ви взяти час, щоб записати на питання, як вони приходять до вас, то вам буде надана
вважають, що ви навчаються , так що коли відповідь на запитання ви розпізнаватиме його як відповідь
на ваше запитання, беручи до уваги, якщо ви ніколи не задав питання, ви не будете знати, що Бог
відповів на всі ваші запитання.

