Урок 16
Чотирьох великих імперій людини
В огляді урок 15 Бог говорить нам через його пророка Даниїла, що буде чотири великих імперій
людини.

Першою імперією
Вавилонської імперії, ми знаємо з історії була створена навколо 605 BC і завоювала персами в
539 до н. Е. В Вавилонської імперії тому триває 66 років. Не плутайте це з міська державна Вавилон, це
було регіональною силою, яка існувала як такої для сотень років, але коли Навуходоносор став царем,
він вирушив на підкорити весь світ відомі, і справді він і зробив.

Другої імперії
Перської імперії, був другий великої імперії людина, і з історії ми знаємо, що вона
встановлюється зі здобуттям Вавилонської імперії в 539 BC і триває, поки він у свою чергу завоював
греками в 331 до н. Е. Перської імперії тому триває 208 років.
Володіючи цими знаннями з перших двох імперій ми можна екстраполювати за межі історії що
наступних двох імперій, буде.

Третій імперії
Грецький імперії, є третім великої імперії людина, і з історії ми знаємо, що вона була створена,
коли Олександра Великого завоював Перську імперію в Британській 331 і продовжує 163 років, коли він
є захоплені Римської імперії в 168 до н. Е.

Четвертий імперії
Римську імперію, створена в 168 до н. Е, і хоча вона ніколи не завоювала він падає, крім
бюрократичних корупції. Ми також знаємо, з історії, що Римської імперії розділити на дві половини
Східної Римської імперії і Західної Римської імперії, потім в 476 оголошення, коли Риму був звільнений
і царського уряду була знищена, Західної Римської імперії, як кажуть, прийшли до кінця.
Коли Даніель отримує бачення, пророцтва, Бог дає цю інформацію, не як історія вже жили
подивився назад на, як ми можемо, але, як історія ще, щоб бути реалізована.

Пам'ятайте: Бог відкрив цих чотирьох імперій Данилу під час його життя від близько 600
BC до 550 до н. Е. Маючи Даніель запишемо цих пророцтв Бог сказав нам майбутніх подій, сотні і
тисячі років, перш ніж вони насправді відбулося. Я прошу вас, хто, якщо не творець Бог міг
передбачити події до цих пір заздалегідь?

Діаграма з чотирьох імперій
Нижче наведено діаграму, щоб допомогти вам побачити послідовність царств говорив у баченні
цар Навуходоносор статуя і метали віднести до кожного імперії людського.
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Націй

Тільки один Бог
Чому Бог говорить нам майбутніх подій в людській історії?
Існує тільки один Бог, і в цих пророцтв майбутніх імперій, Бог дає доказ того, що він Бог
створення. Хто ще, але Бог створення має можливість зазирнути в майбутнє з 100% точності? Жодна
людина не має здатність бачити навіть одного разу в майбутньому без будь-яких реальних бачення, без
цієї людини є свої видіння від Бога вперше.
Цей показ з майбутніх подій, говорить мені, що Бог робить це ясно для всіх, хто не сліпий, що він
Бог-Реал, що він Бог існує, і що він Бог бере активну участь у наданні істини, щоб компенсувати брехні
сатани. Це також ознакою доказ, що Бог є автором книг Біблії, і що ті чоловіки, написав ці слова, де
коробах слова Бога до сторінок в книгах. Ті, хто написав словами це не ті, хто говорив слова.
Визначення Пророка Божого це, один через кому Бог говорить.
У продовження Божого уроки, я не хочу жити довго в розділів в книзі Даниїла, які не мають
прямого відношення до ідентичності анти Христос, але я закликаю вас читати і розуміти їх.

Навуходоносора Золотий ідол
Цар Навуходоносор зробив образ золотих, висота якого був гніваєшся лікті а ширина його
шести лікті: він поставив його в звичайний Дура, в провінції Вавилон. Даніель 3:1
Навіть якщо цар Навуходоносор було показано, що Бог створення єдиний істинний Бог, Данила
знання царів мрії, і його тлумачення їх, король продовжує поклонятися його власної язичницьким
богам. Незважаючи на те, що король показали, Даніель, що він Навуходоносор короля, тому що Бог
створив його цар, і що він сидить на троні могутньої імперії, шляхом задоволення від Бога, король ще
заперечує Бога і через його власного марнославства і пихатістю вважає, що все, що він досяг, це за свою
власну вручну і механізованим , і не має нічого спільного з будь-якого Божа воля.

Наказав самовідданість відвідуваність
Тоді цар Навуходоносор відправлені зібрати разом князів, губернаторами і Капітани, судді,
скарби, консультанти, шерифа і всі лінійки провінції, прийти до самовідданість, зображення якого
Навуходоносор, цар установлена. Даніель 3:2
Тепер, коли цей великий золота статуя була завершена, король закликає всі лінійки Вавилонської
імперії на виставці статуї самовідданість. Я пропоную, що король отримав від ідеї до статуї з
багатошаровим металевої статуї свою мрію.

Все, що потрібно дати поклоніння статуя
Потім князів губернаторами і капітанів, судді, від скарбники, консультанти, на шерифа та всі
лінійки провінцій, зібралися разом до самовідданість зображення, що цар Навуходоносор
послуговувався; і вони стояли перед зображення, яке створене Навуходоносора. Тоді є herald плакала
вголос, "ви він наказав, O людьми, народами і мови, що в який час ви чуєте звук на Корнет, флейта,
арфи, sackbut, гуслах!, цимбали і всі види музики, ye потрапляють і поклонятися Золоте зображення,
що цар Навуходоносор hath налаштувати: Даниїл 3:3-5
Двадцять три років пройшло з тих пір короля було мрією, що стосуються мульти металевої
статуї. Від цього царя був свідком багатьох чудеса Божі, таких, як би, щоб переконати більшість що
невидимого Бога живого реальні і мав владу над землею, але Навуходоносор в його зарозумілість і
невір'я побудована велика статуя виготовлені з золота, потім наказав що всі його урядовці тримали
поклонитися і дати поклоніння цей золоту статую.

Штраф за не даючи поклоніння
І хто батьку не вниз і worshippeth буде тієї години кинуті в середовищі спалювання вогненну піч.
У той час, коли всі люди чули звук на Корнет, флейти, арфи, sackbut, гуслах! і всі види музики, всі люди,
народами і мови, упав до ніг і поклонялися Золоте зображення, що цар Навуходоносор зайшло up.
Даніель 3:6-7
Такий сильний страти викличе будь-хто, хто не знав живого Бога, падіння і дати поклоніння цієї
статуї, виготовлені з золота в руках людини ремісників.

Здіймали євреїв
Отже на той час прийшов поблизу певні халдеїв і звинуватив євреїв. Вони говорив і сказав цар
Навуходоносор, "царю, жити вічно. Ти, царю, створив указ, що кожна людина, яка повинна чути звук
на Корнет, флейта, арфи, sackbut, гуслах!, і цимбали і всі види музики, впаде і поклонятися золотим
зображення: також хто батьку не вниз і worshippeth, що він повинен бути вкиненому до середовищі
спалювання вогненну піч. Є певні євреїв, яких ти маєш встановити більш справ провінція Вавилону,
Шадраха, Мешаха і Abednego; Ці люди, царю, не розглядати тобі: вони служать не твій богів, ні
поклоніння золотим зображення, яке ти маєш створити. Даніель 3:8-12
Навуходоносор побудував статуї золото, яке він потім накази все на поклоніння. Три товариші
Даніель; Шадраха, Мешаха і Abednego, який, як Даніель раби також іврит, відмовилися від поклонитися
і поклонятися цьому помилкові Бога. Біблія не сказати нам, де Даніель під час цього; тому він не
здається бути залучені прямо.

Королі гнів
Потім Навуходоносор у його гнів і лють наказав привести Шадраха, Мешаха і Abednego. Потім
вони привели цих людей перед царем. Потім Навуходоносор говорив і сказав їм: "Це правда, O Шадраха,
Мешаха, і Abednego, не ye служити моєму богів, і не поклонятися золотим зображення, яке я створив?"
Даніель 3:13-14

Пам'ятайте: Навуходоносор, є царем Вавилонської імперії, його слово є закон, і коли він
говорить вам, щоб поклонитися і дати поклоніння статуя, це так вимагає від вас зробити це, нездатність
зробити так, становить одне й те саме зраді проти царя.
Перша заповідь Божого говориться, що ми прийняти інші Бога, до Бога-Творця. Як праведний
спостерігачі Божого закону три товариші повинні були вибрати, тримати заповіді Бога або дати послух
короля і дати поклоніння різьби образ і ідол.

Доказ лояльності запропонували
Тепер, коли ви готові, що в який час ye чуєш на Корнет, флейта, арфи, sackbut, гуслах!, цимбали і
всі види музики, ye впасти і поклонятися зображення, яке я зробив; Ну:, але якщо ви не поклонятися, ви

повинні віддати тієї години на середину печі спалювання вогненно; а хто що Бог, що визволить вас з
моєї руки? " Даніель 3:15
Це не просто пропозиція давати три товариші Даніель шанс доказ того, що вони є лояльними до
короля, але це також є виклик проти Бога створення. Навуходоносор складним Бог ще раз довести свою
владу, щоб зберегти ці три, які дають поклоніння йому.

Декларація віри
Шадраха, Мешаха і Abednego, відповів і сказав цареві, "O Навуходоносор, ми не є обережними
відповісти тобі у цьому питанні. Якщо це буде так, нашого Бога, яких обслуговуємо може визволи нас
від спалювання вогненну піч, і він буде доставити нам руки, царю. Але якщо ні, буде відомо до тебе,
царю, який не буде служити твої богів, ні поклоніння Золоте зображення, які ти маєш створити.
Даніель 3:16-18
Навіть якщо цар Навуходоносор було показано, що Бог створення єдиний істинний Бог, Данила
знання царів мрії, і його тлумачення їх, король продовжує поклонятися його власної язичницьким
богам. Незважаючи на те, що король показали, Даніель, що він Навуходоносор короля, тому що Бог
створив його цар, і що він сидить на троні могутньої імперії, шляхом задоволення від Бога, король ще
заперечує Бога і через його власного марнославства і пихатістю вважає, що все, що він досяг, це за свою
власну вручну і механізованим , і не має нічого спільного з будь-якого Божа воля.
Три товариші Даніель наказав дати поклоніння золота статуя одного з багатьох язичницьким
богам Вавилон, але вони кажуть, що король на його обличчі, що вони відмовляються, тому що це було б
гріхом проти їх Бога, Бога створення. Наступні розкриває віри, що ці три, що вони будуть досить знати
смерті, ніж щоб зневажати проти Бога Отця.
Біблія не сказати нам, де Даніель під час цього; тому він не здається бути залучені прямо.

Ми не є обережними відповісти тобі у цьому питанні
Ти обережні при виправдовуватися або намагатися уникнути конфронтації в деякому роді. Що ці
три говорять вони які те не будьте обережні, що вони будуть говорити їх совість, незалежно від
наслідків.

Бог буде визволи нас від спалювання вогненну піч
Три, є переконання, що Бог буде доставити їх від смерті бути кинутий у печі, якщо це воля Божа,
щоб зробити це. Ці три є не хвилюватися за себе, тому що вони знають, що якщо це задоволення
Божого, що вони не вмирають, вони будуть захищені від Бога, або якщо це не Божа задоволення, щоб
зберегти їх, що вони знають, що вони все ще будуть знати життя тих пір, поки вони залишаються
вірними свою віру в Бога. Як багато з вас, хто зараз читаєте ці слова, мати таку впевненість у вашій вірі,
творіння Бога?

Господь порятує нас
Ще раз вони повторюють свої переконання, що Бог створення вбереже їх. Це віра, повною мірою
здібності людини. Може бути наданий вибір даючи поклоніння цей золота статуя або бути кинутий у
печі внесені такий вибір? Я хотів би думати, що я б, але якщо ми дійсно випробування, це тільки
сподіватися, що, без будь-яких Справжня впевненість.

Ми не буде служити твої язичницьких богів
Як ви думаєте, що король дасть ці хлопці будь-якого милосердя чи поваги через свою
прихильність до їх Бог? Незважаючи на те, що король став свідком своїми очима влади, творіння Бога,
він все ще намагається винаходити Бога з власного життя, одне, що він може контролювати, не той, хто
має контроль над ним.

Вогненну піч
Потім був Навуходоносор повної люті, і форми його візаж була змінена проти Шадраха,
Мешаха і Abednego: тому він говорив, і наказав, що вони повинні тепло печі, один сім разів більше, ніж
він був звичай нагрівається. І він ізвелів найбільш могутніх людей, що в його армії зв'язати, Шадраха,
Мешаха і Abednego і їх повкидають до печі спалювання вогненно. Даниїл 3:19-20
Розлючений з трьома друзями Даніель, король розпорядження їм буде кинутий в печі. Як ви
можете бачити ваше дослідження в книзі Даниїла, Бог дає захист на три. Король використовується для
отримання його шляху і коли він говорить, зробити це, він очікує, що це буде зроблено. Протягом цих
трьох, які все-таки є єврейський рабів, розповісти короля, щоб його обличчя, що вони відмовляються
наказ царя, добре що просто не будуть миритися.

Реї померти
, То ці люди були пов'язані в свої пальто, їх hosen і капелюхах і їх інші предмети одягу і були
кинуті в середовищі вогненну піч спалювання. Тому тому що наказ царя було термінових і перевищення
гарячої печі, полум'я вогню вбили чоловіків, які взяв Шадраха, Мешаха і Abednego. Даніель 3:21-22
Для того, щоб продемонструвати нам, що піч справді було дуже жарко, Бог говорить нам, що тих
людей, які кинули три в топку загинули себе від спеки як вони кинули три. Це, щоб надати докази і
свідок владі Господа нашого Бога.

Всередині вогненну піч
І цих трьох чоловіків, Шадраха, Мешаха і Abednego, впав межа на середину вогненну піч
спалювання. Даніель 3:23
Незважаючи на те, що тих, хто кинув їх у загинули від спеки його три насправді скидаються в
печі.

Бог охороняє його діти, хто любить його
Тоді цар Навуходоносор був дивувалися, дивлячись, встав в поспіху і промовляв і сказав, що до
його консультантів "не ми змогли трьох чоловіків, які прив'язані в середовищі вогонь?" Вони відповіли
та сказали: король, «True», «царю." Даниїл 3:24
Очевидно, втім король прийняв рішення стати свідком три бути кинутий у печі, сам.
Розлючений з трьома друзями Даніель, король розпорядження їм буде кинутий в печі. Як ви
можете бачити ваше дослідження в книзі Даниїла, Бог дає захист на три. Король використовується для
отримання його шляху і коли він говорить, зробити це, він очікує, що це буде зроблено. Протягом цих
трьох, які все-таки є єврейський рабів, розповісти короля, щоб його обличчя, що вони відмовляються
наказ царя, добре що просто не будуть миритися.
Для того, щоб продемонструвати нам, що піч справді було дуже жарко, Бог говорить нам, що тих
людей, які кинули три в топку загинули себе від спеки як вони кинули три.

Пам'ятайте: Навуходоносор свідками чуда, що Божий проявляється через Даніель, він знає,
що сила Божа, поки він, в його зарозумілість до цих пір ставить себе в пряме протиріччя з Богом,
спочатку в тому, статуя Бога, побудовані, і потім вимагання, що навіть ті, що поклоняються всемогутній
Бог повинен також поклонятися цьому язичницького Бога.

Чотири в топку
Він відповів і сказав: "Ось, я бачу четверо чоловіків вільним, ходьба в умовах пожежі, і у них
немає боляче; і форми четвертого як Сина Божого." Даниїл 3:25
На подив царя і його лікуючим радники три були помічені, з четвертий чоловік (як і Син Божий),
в розпал полум'я неушкоджена печі, полум'я і тепла, в тому, що вони бачили королем ходити всередині
самої печі.

Сила Божа
Тоді підійшли, щоб висадити гирла спалювання вогненну піч і промовляв Навуходоносор і сказав:
"Шадраха, Мешаха і Abednego, ye слуги Найвищого Бога, вийде і Приходьте сюди". Шадраха, Мешаха і
Abednego, і вийшов з середовищі вогонь. Даниїл 3:26
Коли вони потім вийшов з печі, всіх присутніх здивувалися дивом в тому, що навіть не одяг,
вони лише повія були в будь-якому випадку, пошкоджені в результаті пожежі, ні чи є у них запах диму
на них.

Чудо Боже
І князів, керуючих і капітанів і Королівський радників, зібралися разом, бачили цих людей, на чиї
тіла вогонь не в силах, і не було волосся з голови підписаний власноручним, не були свої пальто
пред'явлено звинувачення, або запах вогонь передав їх. Даниїл 3:27
Без цього дива свідками королем, разом з тим, що стосуються його мрія, що Даніель дав сенс,
Навуходоносор, цар, нарешті, почали бачити, і прийняти в Бога, але як фараон Єгипет із Мойсеєм,
король не повністю переконаний.

Навуходоносор власних слів
Глава 4 книги Даниїла, був не написані повністю Даніель, цар Навуходоносор внесок у цій главі з
його власні слова і думки.
Говорив тоді Навуходоносор і сказав: "благословенна бути Богом Шадраха, Мешаха і Abednego,
які hath послав його ангелом і доставлені своїх слуг, які оцю розповів йому і змінив короля слово і дали їх
тіла, що вони не можуть служити ні поклоняються Ісусу Христу будь-якого, за винятком свої власні
Бога. Даніель 3:28
У цьому вірші цар Навуходоносор визнаючи силу, які Бог створення має навіть більш вогненну
піч, щоб врятувати життя тих, хто сподівається на нього.
Тому я зробити указ, "що кожен людей, нації і мови, який говорити що-небудь недобре проти
Бога, Шадраха, Мешаха і Abednego, повинна скоротити на шматки, і їхній будинок здійснюється за
dunghill: тому, що немає Бога, які можуть доставити після цього сорту. Даніель 3:29
З цього визнання я думаю, що король б перетворити на поклоніння в Бога, але я б неправильно.
Тоді цар призначений Шадраха, Мешаха і Abednego, в провінції Вавилону. Даніель 3:30
Хоча король сприяє ці три, я думаю, що через страх їх Бог і не так багато, що цар має будь-яку
віру в одного Бога живого.

Пам'ятайте: короля дає богослужіння багато різних богів, так, щоб додати іншу до списку
це не біда королю.

Даючи Слава до найвищого Бога
Навуходоносор, цар, до людей, нації і мови, що мешкають на землі; Миру хай примножиться
вам. Я думав, що це добре, щоб показати ознаки та чуда, що висока Бога hath wrought до мене.
Наскільки великим є його знаки! І як могутній його чудес! Його царства вічного царства, а його
панування з покоління в покоління. Даніель 4:1-3
Цар Навуходоносор після спочатку опір Бог створення і потім підходить до усвідомлення того,
що Бог є реальним і має владу над людьми, приймає рішення дати подає звіт про те, що Бог має завдані

йому, майбутніх поколінь буде відомо, його перетворення з за вклоняються язичницьких богів на
вклоняються Богові створення.

Ще одна мрія
Я, Навуходоносор був в стані спокою в мій будинок і процвітає в моєму палац: я бачив сон, який
зробив мені боятися, і думки на моєму ліжку і бачення моїй голові турбувала мене. Тому я зробив указ
принести в усіх мудреців Семіраміди переді мною, що вони могли б зробити вам об'явив мене
тлумачення мрії. Даніель 4:4-6
У сні мульти металевої статуї Бог відкрив Навуходоносора і через нього вам і мені, тайм-лінії в
історію чотирьох великих імперій і потім десятьом країнам, які б виникнути від цих чотирьох. З цю
мрію король ще раз злякався, і я хотів би вважати, що тепер, коли король перетворила для поклоніння
один істинний Бог, що він є хотілося б знати значення цю нову мрію.

Даніель викликається перед царем
Потім прийшов у магів, астрологів, на халдеїв і на провісників: та я розповіїв мрія перед ними;
але не зробити відомих мені тлумачення їх. Але Даніель з'явилися переді мною, чиє ім'я було Валтасар,
відповідно до назви, Боже мій, і у кого є Дух Святий богів: і до нього сказав мрія, кажучи, "O Валтасар,
майстер з магів, тому що я знаю, що Дух Святий богів у тебе а не секрет troubleth тебе , скажіть
visions моя мрія, яку я бачив і тлумачення їх. Даніель 4:7-9
Цар говорить всі інші віщунів, але вони не в змозі розрізнити сенс мрії, так що король називає
Даніель і говорить йому мрії.

, Зверніть увагу: Ця мрія могутнє дерево відбувається приблизно 10 років після першого
мрія щодо мульти металевої статуї.

Могутнє дерево
Таким чином були visions шахти голову в моєму ліжку; Я побачив і ось, дерево в розпал землі, а
вишина його було здорово. Дерево виріс і був сильний дістатися, а вишина його до неба і видовище його
до кінця всі землі: листя їх були ярмарок і плід його багато і в ній було м'ясо для всіх: польова звірина

мав тінь під ним, і пташки налетіли Небесного оселився в його гілки , і кожне тіло було годувати його.
Даніель 4:10-12
Цар має інший сон, і знову не що інше, але Даніель може інтерпретувати. У цю мрію король
бачить великі дерева, яке росте сильні і досягнуть небесам. Дерево було повно фруктів і дав тіні польова
звірина, а птахи зробив свої гнізда в віттях його.

Скоротити це дерево
Я бачив у видіннях мою голову на моєму ліжку і ось, спостерігачем і Святий, один зійшов з
небес; Вона плакала вголос і сказав, що таким чином, "Hew вниз дерево, відрізали його філій, струсити
його листя і розкидати його плоди: нехай звірі зійти з-під його і пташки налетіли з його гілки: Даніель
4:13-14
Це дерево символізм для Вавилонської імперії, і все, що зробити свій будинок на дереві численні
народи та народи, які є частиною цієї імперії. У цю мрію Бога вимагає, що це дерево (Вавилонської
імперії) бути скорочені. Це попередження від Бога Навуходоносора, що все, що він досяг у створенні
цієї імперії збирається бути знятий його, якщо він не видалити себе від помилкових богів і дати
поклоніння Богу створення.

Залишити пень
Тим не менш залишити пень свого коріння на землі, навіть з гуртом заліза і латунь, в ніжна
зелень поля; і нехай воно бути змочують з росою неба і нехай його частини, бути з доісторичними
тваринами в траві землі: Даніель 4:15
Це що прогнозування, які спіткає короля, якщо він не покаялися в своїх гріхах. Залишити пень
свого коріння на землі, пень дерево, є символізм царів сина, Belshazzar.
Навіть з групою з заліза і міді, є символіки, яка буде за сина влади утримується на місці без
здатність рости або розширити. Я бачу це як ознака того, що Вавилонської імперії під син укладе період
застою.
І нехай його частини, бути з доісторичними тваринами в траві землі: посилання на
Навуходоносор, і що він буде здійснюватися є трав землі, скільки звірину польову буде робити.

Серце звір
Нехай його серце змінилося від людини і нехай це звір серця дав йому; і нехай сім разів проходять
над ним. Даніель 4:16
Бог дає попередження королю, якщо він не покаялися; що Бог призведе до що король
перетворюватиметься на подобу тварина і буде витрачати сім років в якості звірину польову.

Є воля Бога Верховний
Це питання є Указом спостерігачі, і попит словом священними: щоб наміром, що живих може
знати, що найбільш висока рядив в Королівстві чоловіків і дає йому до кожного сам і setteth над ним
самих низинних чоловіків. Даніель 4:17
Потім ангел від Бога прийшов і наказав дерево, щоб бути скорочені. Ангел це робить розкрити
Навуходоносора, що його зарозумілість і гордовиті байдужість істинним Богом і люди, яких він правив,
був повинен бути покараний, щоб показати всім, хто чує цю історію, що вони будуть знати
Всевишнього над царств чоловіків і дає до кого він буде, тих, хто буде царів.

Навуходоносор запитує Даніель інтерпретувати
Ця мрія я цар Навуходоносор бачили. Тепер ти, Валтасар O оголосити тлумачення, оповість усі
мудрі люди моє царство вже не зможуть зробити відомим мені інтерпретація: але ти стані; бо Дух
Святий богів це в тебе. Даніель 4:18
Очевидно, король був не повністю перетворюється, так що Бог дає король ще інший мрія
попередження прийдешнього.

Даніель є приголомшений
Потім Даніель, чиє ім'я було Валтасар, був дивувалися, дивлячись протягом однієї години, і його
думки неспокійні йому. Король говорив і сказав: Валтасар, нехай не мрія, або їх інтерпретація, біда
тебе. Валтасар відповів і сказав: "Господи, мрія бути їм, що ненавиджу тебе та інтерпретації його до
Твоїх ворогів." Даніель 4:19

По-перше, король повинен подумав, що навіть Даніель не вдалося інтерпретувати мрія, але
Даніель був фактично приголомшений, коли він зрозумів, що сон на прогноз падіння королянайбільший у світі коли-небудь знав, Навуходоносор.

Велике дерево
Дерева, що ти бачив, то, що росло, був сильним, висота якого дістатися до неба і видовище його
до всієї землі; листя якого були ярмарок і плід його багато і в ній було м'ясо для всіх; під якого
перебувало польова звірина а при чиї гілки пташки налетіли Небесного мали свої житла: це ти , Царю,
що мистецтво, вирощених і зміцнюватися: бо твій величі виросла і reacheth до неба і твої Домініон до
краю землі. Це тлумачення, царю, і це указ Всевишнього, які приходять після мого пана царя: Даніель
4:20-24
В цих віршах, Даніель правопис на те, що мрія містив так що король б знати авансом, Даніель
знав, мрія також.

Шляхом задоволення від Бога
Що вони повинен керувати тебе від чоловіків і вдар повинен бути з польову звірину і зроблять
вони тебе їв траву, як бики, і вони повинні мокрий тобі росою небес і сім разів переходить над тобою,
поки ти знаю, що найбільш висока рядив в Королівстві чоловіків і дає йому до кожного він буде.
Даніель 4:25
Даніель повідомляє король що ця мрія попередження від Бога, що якщо він король не
закінчується його гріхи, що він буде залежати від компанії чоловіків, протягом семи років, і що він
король житиме з доісторичними тваринами поля, де він повинен їдять траву, як робити а воли.

Засудження короля
І тоді як вони наказав залишити пень коріння дерев; твоє царство їм будуть запевнені тобі,
після цього ти будеш знати що небеса правити. Отже, царю, нехай мій адвокат бути прийнятне
приносити до тебе та розірвати твої гріхи за праведність і твоїх беззаконня, чинить милість на бідні
верстви населення; Якщо можливо, подовження твій спокій. Даніель 4:26-27

У цьому вірші Даніель благав з царем що він чує і підпорядковується волі Божої; інше Бог буде
брати його помсти за короля. Даніель, як і інші три, повні віри, що слово Боже повинні бути підкорився,
і що ті, хто не підкорятися будуть покарані. Таким чином, він визнає себе з царем покаятися його
відкрита ворожість по відношенню до Бога і до народу своєї імперії.

Королі зарозумілість переможе
Це відбулося після цар Навуходоносор. В кінці дванадцяти місяців (Навуходоносор) проходив у
палаці Королівство Вавилону. Король говорив, і сказав: "не цей великий Вавилон, який я створив для
дому Королівство меча моїх силах і на честь мого Величність?" Даніель 4:28-30
Як ви можете престол короля не прислухатися до Данила попередження або покаятися його гріхи
проти Бога.

Засуджений за його власними словами
Хоча в рот короля було слово, там впав голос з небес, кажучи: "O цар Навуходоносор, тобі ній
розмовляють; Королівство є відійшов від себе." Даніель 4:31
Через рік після того, як сон, що стосуються на дереві короля під час прогулянки в його палац з
його власними словами засуджує його у виконання, що сон. Протягом семи років король завдали як мрія
сказав, що він.

Бог карає Навуходоносор
Вони повинен керувати тебе від чоловіків і вдар повинен бути з звірину польову: зроблять вони
тебе їв траву, як бики і сім разів переходить над тобою, поки ти знати, що найбільш висока рядив в
Королівстві чоловіків і дає йому до кожного він буде. Тієї години було виконано на Навуходоносор, що:
він був вигнаний з чоловіками і їв траву, як воли і його тіло було мокрі від роси неба, поки його волосся
були вирощені як eagles' пір'я а нігті як птахів кігті. Даніель 4:32-33
Незважаючи на всі чудеса та інших робіт Бог бачив на власні очі цар Навуходоносор був не
бажають або не в змозі визнати сила Божа. За його зарозумілість і тому, що він був без сумніву під
впливом сатани, король заплатив серйозними покарання.

Королі розум повертається до нього
І в кінці тих днів я, Навуходоносор підняв мої очі до неба і мій розум вернувся до мене і я
поблагословив Всевишнього і я високо оцінив і заслужений йому, що твоя навіки, чиї Домініон панування
панування вічне, і є царство його з покоління в покоління: І всіх мешканців землі припускають, як нічого
не : і він робить за його волю в армії з неба і серед жителів Землі: і жоден залишитися руку або можна
сказати йому: "які чиниш ти?" Даніель 4:34-35
Я не знаю, в Біблії, де Бог робить такий інший показуючи однієї людини, приймати його людство
від нього, як це. Не дивно, що вона прийшла до царя пробудження віри. Саме тоді, що цар
Навуходоносор стали поклонятися єдиний істинний Бог. Провівши 7 років як польову звірину,
Навуходоносор ніколи не звучить знову як цар Вавилонської імперії; що пішов його син Belshazzar.
Навуходоносор пішов у відставку, вивчення стародавніх єврейських текстів і дати поклоніння Богу
створення.

Слава Богу на висоті
У той же час моя причина повернувся до мене; і на славу Моє Царство, шахта честі та
яскравість повернулись до мене; і мої радники і панове мої, зайдіть прагнули мені; я була створена в
моєму Царстві і відмінні Величність був доданий unto мені. Тепер я Навуходоносор похвали і
звеличувати і честь короля неба, все, що в творчості якої присутні правди і його було рішення: і ті, які
ходять в він здатний принижувати гордості. Даніель 4:36-37
З цього Навуходоносор є визнаючи, що Бог є вищим, і що царі земні правити на задоволення від
Бога і якщо вони повстати проти Бога, що Бог буде покарати їх.

Зарозумілість син
Ці події відбуваються навколо 538 до нашої ери і сімнадцять років в правління Belshazzar син
Навуходоносора. Незважаючи на те, що батько усвідомила свою дурість і прийти до поклоніння
всемогутній Бог син, який знає все, що має з'ясувалося, між його батька і Бог, залишається вороже до
істинного Бога.

Королі свято
Belshazzar царя зробили велике свято для тисяч його лордів і пили вино, перш ніж на тисячу.
Belshazzar, whiles, він має смак вина, наказав привести золоті та срібні судин, що його батько
Навуходоносор набув з храму, який був в Єрусалимі; що, король і його князів, його дружини і його
наложниць, могли пити в ньому. Даніель 5:1-2
Belshazzar є цар Навуходоносор син, який стає королем, коли його батько є страждають тварин
синдром. Belshazzar бачив всі чуда, що його батько бачив, поки він все ще не переконаний в силу Бога
створення. Я бачу це ставлення прийняття священні артефакти, єврейського храму, і використовувати їх
в якості страви за їжу з своїх гостей, як умисне богохульство проти Бога. Я бачу, як молодий царів шлях
зарозумілим притягаються до Бога створення.

Святий храм судин
Потім вони принесли Золотий судин, які були прийняті з храму дім Божий, який був в Єрусалимі;
і король і його князів, його дружини і його наложниць, пив в них. Даніель 5:3
Якщо ви йдете в книзі Вихід ви знайдете описи для виготовлення цих суден. Вони повинні були
не будуть використовуватися будь-зберегти що Месії після його прибуття. Вони були святі і священний
євреїв і інші громадяни Ізраїлю нації.

Дав славу язичницьким богам
Вони пили вино і високо богів із золота і срібла латунні, заліза, дерева та каменю. Даніель 5:4
У цьому показано неповагу до Боже створення вавілоняни ще раз дала прямий і призначена
образу Бога створення. Даючи похвали, всіх інших язичницьких богів і не Бог створення, вони
показують, неповага і ненависті, вони займають для Бога.

Рука Бога
Тієї години і вийшов пальці рука людини і написав назовні свічник після штукатурки стін
Королівський палац: і король побачив частиною рука, яка пише. Даніель 5:5

Потім цареве обличчя було змінено, і його думки неспокійні його, так що суглобів стегнах його
були розв'язались та колінах били один проти одного. Даніель 5:6
Цареве обличчя було змінено, і його думки його неспокійні. Обличчя слово визначається як: Хіч
чиюсь обличчя, або вираз на ній, або людини холодн
окровність або самоконтролю, w, щоб сказати, що молодий король став
надзвичайно лякав видінням рука з'являються з повітря і написи на стіні. Я не знаю про вас, але що б
покласти переляку в мене, навіть якщо я не згрішили.
Так, щоб були розв'язались суглобів стегнах його, це ніжний спосіб сказати, що все в нього
самого себе, тому що його переляку.
І колінах вдарив одного проти іншого; він стає так страшно, що ноги не проведе його до точки,
що колінах shake удару проти одного.

Мудрі люди називають пояснити
Король плакала вголос принести в астрологів, на халдеїв і на провісників. І король говорив і
сказали до мудрих людей Babylong, "кожен, хто буде читати це, написання будеш, а покажи мені, а від
її інтерпретації, зодягнена кармазин, мають ланцюг золота його шию і повинна бути третій
правитель в Королівстві. Потім прийшов в Вся королівська мудреців: але вони могли б не читали листи
не зробити відомим королю тлумачення їх. Даніель 5:7-8
Королівська мудреці знали, не те, що мова написана на стіні, тому не вдалося інтерпретувати
його.

Страх прибув на Belshazzar
Потім короля Belshazzar значно турбувало і його обличчя було змінено в нього і його лордів були
жахом. Даніель 5:9
Поставте себе на місце в Belshazzar. Ви маючи партії і розважаєтеся, то цей містичних аберація
чоловічої руки видно на стіні в кімнаті. Рука не просто бачив радує, а потім написати щось на стіні, але
те, що ви не були знайомі. Ви б злякалися з розуму, а?

Королеви поради
Тепер королеви, унаслідок слова царя і його лордів, прийшли в будинок бенкету: і королева
говорив і сказав: "царю, жити вічно: нехай не твої думки біда тобі, а також нехай твоє обличчя,
змінити: є людина в Царстві Твоїм, у кого є Дух Святий богів; і в дні твій батько світла і розуміння і
мудрості, як мудрість богів, знайшлося; кого цар Навуходоносор свого батька, короля, я кажу, батька
твого зробив майстер магів, астрологів, халдеїв та провісників; бо оскільки відмінні дух і знання і
розуміння, тлумачення снів і чинить жорсткий речень і розчинення сумніви, були знайдені в той же
Даніель, якого назвали короля Валтасар: Тепер дозвольте Даніель назвати, і він покаже тлумачення.
Даніель 5:10-12
Знову ж таки ніхто інший, але Даніель не може інтерпретувати те, що руки були написані на
стіні. Даніель випадку називається, і він дає це пояснення рукописний Навуходоносора синові зараз
після короля Belshazzar. Я вірю, що рука Бога пише на стіні було написано в стародавніх євреїв, тому
Daniel міг читати, а не інші так звані мудреців.

Даніель називається
Потім Даніель привезли перед царем. І король промовляв промовив Даніель, "чи ти що Даніель,
що єси дітей полону Юда, яким король мій батько приніс з єврейства? Я навіть не чув про тебе, що дух
богів у тебе і що світло і розуміння і відмінні мудрість знайшлася на тобі. І тепер мудреців,
астрологів, були приведені переді мною, що вони повинні читати написання цієї статті і Оповістити
мені тлумачення їх:, але вони можуть не розповім про тлумачення річ: та я чув про тебе, що ти
можеш зробити інтерпретацій і розчинити сумніви: тепер, якщо ти можеш читали листи і
Оповістити мені тлумачення їх , то ти будеш зодягнена кармазин, мають ланцюг золота шиї і будеш
третій правитель в Королівстві. Даніель 5:13-16
Так що ви можете тримати це в контексті, це аберація рука Бога відбувається навколо 538 BC,
або близько 32 років після того, як Навуходоносор має сон могутнє дерево.

Вавилон завоював
Потім Даніель відповів та й сказав до царя, "Нехай твій подарунки, бути до самого себе і дати
твої нагороди на інший; ще я читали листи до царя і зробити відомим йому тлумачення. Даніель 5:17

Вище Даніель знижується компенсацію за його тлумачення Писання на стіні.

Бог принижує короля Belshazzar
O ти цар, найбільш висока Бог дав Навуходоносор твій батько царство і Величність і славу і
честь: і велич він дав йому, всі люди, Націй та мови, тремтіли і боялися перед ним: ким він хотів би він
повбивав; і ким би він запалив; і ким він хотів би він створив; і ким він хотів би він придушити. Але коли
його серце було скасовано, і його розум загартована в гордості, він був усунутий від його царської
престол, і вони прийняли його слави від нього: І він був вигнаний з синами чоловіків; його серце був
зроблений як звірів і був його житла з дикі осли: вони годують його з трави, як воли, і його тіло було
мокрі від роси небес; поки він знав, що найвищого Бога правили в Королівстві чоловіки, і що він
appointeth над ним, кожного він буде. І ти його син, O Belshazzar, не humbled серце твоє, ти knewest усе
це; але підняли самого себе проти Господа з небес; вони принесли судин свого будинку, перед тобою і
ти і твої лордів, твої дружин і твої наложниць пили вино в них; і ти має високу богів із срібла та
золота, латунь, заліза, дерева та камінь, які бачити не, і не чути, ні знаю: і Бога, у якого боку твоє
дихання, і яких є свої дороги Пощо ти не оспівані: Даніель 5:18-23
Хоча Навуходоносора син був свідком і глибоких знань про його батько зустріч з Богом
створення, король Belshazzar жодного разу не прийнявши його батько падіння тому, що Бог, але був
просто аспект хворий спокій божевільний людина.

Данила тлумачення
Потім була частиною рука, надіслані з ним; і був написаний написання цієї статті. І це в
письмовому вигляді, що було написано, мене, мене, Te Кель, U-Phar гріх. Даніель 5:24
Це тлумачення річ:
Мене; "Бог hath пронумеровані в Царстві Твоїм і закін

чив його"
TE Кель; "Ти почувся важив залишків і знайдені бажаю

чі."
ПП Res; "Твоє царство розділені і дав Мідія і перси."
Даніель 5:25-28

Незважаючи на те, що Belshazzar стали свідками чуда, які його батько бачив син жодного разу не
прийнявши, що ознаки та чуда були від Бога створення. Я пропоную, це причина Belshazzar храм судин,
привезений на вечірку, це було дати прямі і навмисне образа для Бога, тому що він не вірю, що Бог мав
будь-якої влади покарати його більше, ніж будь-який з інших язичницьких богів, які були поклонялися
на вавілонян.

Даніель надана честь
Потім наказав Belshazzar вони зодягнена Даніель Скарлет і покласти ланцюг золота про його
шиї, і зробив проголошення щодо йому, що він повинен бути третій правитель в Королівстві. Даніель
5:29
Хоча Даніель скоротилося будь-які виплати, царем дали честь йому навіть так.
В цей обліковий запис царів свята і бачення рука Бога Бог хоче, що ми, хто вивчає цих писань,
зрозуміти вплив сатани і цар Навуходоносор і його син Belshazzar. Як ви можете бачити, вплив існував,
але був поверхневі в кращому випадку, через звичайно наступних трьох імперій людина, впливом
сатани і на право керування буде збільшуватися.

Перси
В тому, що вечір був Belshazzar короля халдеїв, убитий. І Дарій Медіана взяв царства, будучи про
threescore і двоє (62), років. Даніель 5:30-31
Дарія на Мідію зробив цар над Вавилон, а також територій, що перси виклику Вавилон, але я
хочу, щоб зрозуміти, цей Дарій в Мідію не великий король весь Перська імперія.
З цим потім дається перевірка що друга частина металевої статуї, з мрією Навуходоносора, груди
срібло, це символічне подання Мідію і Перська імперія.
Є багато істориків сьогодні, хто скаже, що цей рахунок книзі Даниїла помилково, в результаті
чого весь книзі Даниїла в питанні, тому що вони дивляться на це Дарій в Мідію як великий цар, Цар
царів, але він не, і в книзі Даниїла ніколи не говорить про те, що він. Плутанина є брехні сатани, таким
чином, щоб зробити недійсним пророцтва Даниїла книги, один з яких дає рік, що Месія почне свого
служіння як Ісус Христос та інші, які дають прогнозування створення анти Христос влади.

І так, син скинутий і Вавилонської імперії завоював Мідію і Перська Альянсом.

Урядові структури
Те угодно було Дарій встановити через царство і сто й двадцять князів, який повинен бути на
весь царство; І протягом цих трьох президентів; з якого Даніель був перший: що князів може дати
рахунків їм, і король повинен мати без шкоди, (збитку). Даніель 6:1-2
Це дає прекрасний вид з як встановлюється і Перська уряду. Знову ж таки це урядові пробою є
просто Перської імперії один провінція з Вавилон, яка включає в себе земля з Перської затоки через
земель примикає до Тигр і Євфрат річок, на східному березі Середземного моря, на південь до і
включаючи Єгипту.

Пам'ятайте: є два інших провінцій, які мають свої власні царів окремо від що Дарія на
Мідію.
Ця область (Вавилон) потім ділиться на 120 районів, які перси називають королівств, кожна з
власного Лізингодавець короля. Ці королі є, то під контролем і під владою трьох президентів. Трьох
президентів, потім підлягають і під Правлінням провінційного короля, який в свою чергу, бути великим
царем, або весь Перської імперії, Цар царів.
Перший великий король Перська імперія була Кіра великого, який був один король, який
об'єднано персів і Мідії в єдиної держави. Сайрус був великий король для, але трохи, поки він був
убитий в одному з останніх битвах завоювання Вавилонської імперії.

Високий рівень адміністратори Нерозподілений
Потім Данило віддавали перевагу над президентів і князів, тому що був відмінний дух у нього; і
король думав, що встановити його через всієї області. Даніель 6:3
Як правило, у випадку коли одна нація перемагає іншої нації лінійки або лідерів завойованої
нації є видалення від влади, якщо не вбив прямо. Але у разі Даніель, персів погляд з користь на нього,
для його слави відомий усьому цивілізованому світі. З цієї причини Даніель дозволено залишитися на
тому ж станції, що він користувався під цар Навуходоносор в межах провінції Вавилон і під владою
царя Дарія на Мідію.

Лігво Лева
Урядові інтрига
Потім президентів і князів прагнула знайти привід проти Даніель про Царство; але вони могли б
знайти жоден нагоди, ні провини; Бо, оскільки він був вірний, не було там будь-які помилки або вини,
знайшов в ньому. Даніель 6:4
Інші президентів і князів змова між один з одним, щоб скинути Даніель від його місце над ними,
але у своїх спробах знайти недолік в нього які можуть бути використані проти нього з царя Дарія; вони
нічого не, знайшли для Даніель був чесним і володіють на виконання своїх обов королю.

Релігійних переслідувань
Тоді сказав, що ці люди, "Ми не знайдуть будь-якого випадку проти цього Деніел за винятком ми
знаходимо його проти нього про його Божим законом." Даніель 6:5
Перси були язичницьку люди даючи поклоніння безліч богів і богинь; вони незабаром зрозумів,
що єдиний спосіб перемогти Даніель обдурити царя Дарія на прийняття закону, що або перешкодила
Даніель даючи поклоніння Богу створення або змусити Даніель вибирати між Богом і язичницьким
богам.

Слово і честь
Потім ці президентів і князів зібрані разом до царя і тим самим же йому відказав царя Дарія,
жити вічно. Президенти царства, губернаторами, князів, на консультантів і капітанів,
консультувалися разом налагодити Королівський Статут і зробити фірма указ, що кожен, хто будуть
просити петицію з Богом, чи людиною протягом тридцяти днів, зберегти тебе, царю, він повинен бути
вкиненому до Ден левів. Тепер, царю, встановити указ і підписати письмовому вигляді, що він не
змінювати, відповідно до закону, Мідії, а перси, який не altereth. Даніель 6:6-8

Обман, ані віце знайдено в Даніель, так що ці люди, знаючи його відданість свого Бога, змову з
метою викликати закон повинна бути написана, що ніхто не був дати поклоніння і не просити будь-які
клопотання від будь-яких Богом, чи людиною, зберегти король протягом тридцяти днів. З законом,
написана таким чином не було б немає вибору, окрім як знаходять Даніель винним не дотримуючись
закону царів.
Слова: відповідно до закону, Мідії, і персів, який altereth не, пов'язаний з сильним почуттям
честь, що два народи, Мідії та персів, жив за. Після того, як на Перська або за Мідію обітницю, він був
зв'язаний виконати її честь. Втратити свою честь було гірше, ніж втратити своє життя. Це було вірно
осіб та урядом і її лідерів, а також.
Я бачу цю залежність від особистої честі якість особистості катастрофічно не вистачає в світі
сьогодні. Незважаючи на те, що більшість людей з давніх часів поклонялися язичницького Бога і не Бог
створення, вони зробили так тому, що вони були на обман сатани, як це має місце в сучасному світі,
тільки diference в тому, що ці язичницькі моляться, все ще утримуються сильний моралі Бога, навіть
якщо вони не змогли дати вірно і правильний поклоніння Богу створення.
Незважаючи на те, що багато дати словах щоб бути християнином, вони не лише не віддати
істина і правильний поклоніння Богу, вони також не підтримувати і жити Богом моралі, знову ж таки,
через постійно зростаючий вплив сатани.

Дарій Указу
Тому то царя Дарія підписав письмовій формі і постанови. Даніель 6:9
Коли цар Дарій підписав указ, я вважаю, що він як і раніше зненацька інтриг навколо нього, і
тому він підписує їх в незнанні передбачуваної жертви.

Спроби маніпулювати короля
Як я вже сказав, це змова між губернаторів і князів, консультанти, і капітанів, який розповідає
мені, що король не був обізнаний в першу чергу те, що він був підписання, яка є, сказати, що ці люди
думали, король бути дурнем, якими вони могли керувати і контролювати.

В повне знання закону
Тепер коли Даніель знав, що написання було підписано, він пішов у свій дім; і його windows, те,
що відкрито в його камері до Єрусалиму, він спитався на колінах, тричі на день і молився і вчинивши
подяку перед Богом, як він зробив aforetime. Даніель 6:10
Слово "Aforetime", засоби в пластинчастіт, що означає, що Даниїл там, у його
нормальної встановлених звичку давати поклоніння Богу само, як він завжди був, з без змін у його
звичка через закон. Незважаючи на те, що Даніель знав, що він був би в порушення закону царів, він
продовжував в його молитви до Бога, бо він знав, як усім, хто поклоніння, як Бог команд, необхідність
поклоніння Богові, як він наказує, перш за все закони людина. Даніель вибрав Бог над його станції і
місце влади і престижу в суді короля.

На здіймали клопотатися цар
Потім ці люди зібрані і знайшов Даніель молитися і зробити благання перед Богом. Потім вони
відповіли і сказав перед царем, що Даніель, що дітей полону Юда, regardeth тебе, царю, ні указ, що ти
маєш підписали, але вирізняє його петиція тричі на день. Даніель 6:11-13
Звинувачуючи Даніель відмови від указ від царя ці інші сподіваюся, повалити влади і положення,
що Даніель має з царем, тим самим збільшуючи свою владу і вплив над короля.
Я бачу, це також як спроба сатани видалення пророк Божий, Даніель, від суду короля таким
чином, щоб видалити Божого впливу через Даніель, короля.

Король розуміє, що він грав
Тоді цар, коли він почув ці слова, було хворе незадоволені з самим собою і встановити його серце
Даніель доставити йому: і він працював до йти вниз сонця доставити його. Даніель 6:14
Зверніть увагу на слова, незадоволені з самим собою, бо вони повідомте про це, що король знав,
що він грав на цих чоловіків, які були встановлені після приведення Даніель. Король тому не було
приємно, що він повинен мати речення, проводяться проти Даніель.
Мідія і персів були двоюрідні брати один одному і тому ж був у культурний фон. Вони були
почесно людей, які колись присягу була зроблена вони були зобов'язані виконувати її честь. Що цар

Дарій підписала цей закон у примусове що йому довелося б покарання проводиться, незважаючи на те,
що він вважав за краще Даніель над всі інші губернатори і князів дію.

Король прагне зберегти Даніель
Слів: "встановити його серце на доставити ним Деніел", розповідає мені, що король,
незважаючи на його бажання не робити, встановити його серце, щоб виконати свій обов'язок, але що
король зробив особистих зусиль, щоб обійти його власні права, таким чином, щоб врятувати Даніель від
левів.
Потім ці люди зібрані до царя і сказав: король, "Знати, царю, що закон Мідія і персів, що указ, ні
Статуту, яка король establisheth, можуть бути змінені". Даніель 6:15
Що вони говорять щось робити з честь персів і мідії, в тому, що після того, як зробив присягу або
закон написано його змінити не можна навіть королем, сам.

Цар має віру, що Бог буде захищати
Тоді цар звелів, і вони принесли Даніель і кинь його в лігво левів. Тепер король говорив і сказав
Даниїл, "Бог твій кого ти постійно servest, він буде доставити тебе." Даніель 6:16
Це, цар говорить Деніел з надією за його словами, бо він не хоче Даніель завдано шкоди. Я
пропоную, хоча він не надається в Біблії, або в підручниках історії, але спричинило Бог цар мати леви
годували в достатку, тому що коли Даніель буде вставлено в лігво Лева, їх не голодний. Я впевнений,
що дуже багато хто буде сказати, що якби це було правдою, це якось б зменшити чудо Даніель не
шкодить, але я кажу, що в моєму дослідженні Біблії, Бог робить використання простих речей для
досягнення своєї мети і курортів, щоб правда чудеса тільки тоді, коли немає не іншого вибору. Крім
того, така можливість натякнув на у віршах 6:14.
Єдине, що теж хочу відзначити, царя Дарія, а також цар Навуходоносор обидва повинні були
поваги до Бога Даніель, незважаючи на те, що вони були обох моляться язичницьким богам.

Даніель запечатується в лігво Лева
І камінь приніс і закладено на рот Ден; і цар закрити його, з його власний логотип і логотип його
лордів; що мета не може бути змінений щодо Даніель. Даніель 6:17

Одразу після указ або указ царем стає законом, і навіть не король може повернутися назад на
його слова. Саме з цієї причини, що цар Дарій помістіть Даніель в лігво Лева незважаючи на те, що він
не хоче.

Король займається голодування
Тоді король пішов до його палац і пройшов ніч голодування: не були інструментів музики
привели: і уві сні пішов від нього. Даніель 6:18
Посту як правило, пов'язані з формою поклоніння і поширена з євреями і їх молитви з Богом. Це
потім говорить мені, царя Дарія на Мідію могло бути перетворити на поклоніння Богу створення або по
крайней мере, він був добре обізнаний єврейських поклоніння процедури. Я бачу це як Дарій, даючи
молитви до Бога Даніель, в надії, що Бог врятувати Даніель.

Знаю, що це: Перси і Мідії був дуже релігійні люди. Вони мали безліч боги, що вони
вклонялися, але вони були сильні в цих релігійні практики. Володіючи цими знаннями ви можете
зрозуміти, що це не без можливості, король б молити Бога створенню, як він буде за іншими богами,
незважаючи на те, що він не був перетворення у правдиву віру.

Даніель виживає леви
Тоді король виник дуже рано вранці і поспішив до: Ден левів. І коли він прийшов до вертепу, він
скрикнувши голосом плачевний до: Даніель: і король говорив і сказав, щоб Даніель, "O Даніель, раб Бога
живого, Бог твій, якого ти постійно, servest може доставити тебе від леви?" Даніель 6:19-20
Я бачу, що король турбується про добробут Даніель повернутися рано вранці, так, щоб звільнити
Даніель від лігво Лева, перш ніж леви прокинувся і вирішили Даніель на сніданок.
Слово "плачевний" означає, гнітюче погано, скорботні, тому ще один
доказ того, що царі небажанням Даніель завдано шкоди. Загальний пропозицію слова, використовувані
при король звертається до Даніель, говорить мені, що він сподівається, що Даніель є ще живий після
того, як в лігво Лева всю ніч.

Даніель життя
Тоді сказав Даніель а цареві "царю, жити вічно. Мій Бог послав його ангелом і хто має закрити
рот на левів, що вони не мені боляче,: оповість перед ним innocency був знайдений в мені; і також перед
тобою, царю, я зробив не постраждав". Потім був королем перевищення радий, що для нього і наказав,
що вони повинні зайняти Даніель з лігво. Так що Даніель був виведений з вертепу, і без способу гурт був
знайдений на нього, тому що він вірив в його Бога. Даніель 6:22-23
Як ви можете сказати Деніелс слова що він не гніву проти царя, і я б навіть припустити, що це
натяк на любов, за його словами.
Після того як перевірено Даніель і не було ніяких боляче, знайдені при його тіло від леви, він
оголосив невинних будь-яких злочинів і звільнені від короля.

На Condemners приречений
Цар звелів і вони привели чоловіків, який звинуватив Даніель і вони вкинене Ден левів, їх, їхніх
дітей і їх дружин; і леви мав майстерного володіння собою гальмо всі свої кістки штук або та будьколи вони прийшли в нижній частині лігво. Даніель 6:24
Це було Боже наміри чи ні, я не знаю, але я думаю, що одна з причин того, що цар Дарій не зміг
спати всю ніч, чи тому, що він був змові просто якої форми помститися цих урядовими чиновниками
було б для спроба маніпулювання свого короля.

Бог створення, кладка слава
Тоді цар Дарій писали людьми, народами і мовами, які наповнюють землі; Миру хай
примножиться вам. Я зробити указ, «що у кожного Домініон Моє Царство чоловіків тремтіти і страх
перед Богом Даніель: бо він є живий Бог, та конечности назавжди і його царство, що яких не буде
зруйноване та його володіння буде аж до кінця. Він визволює і rescueth, і він діє ознак і чудес, на небі й
на землі, хто віддав Даніель від влади левів." Даніель 6:25-27
Якщо ви не є студентом, історії, тринадцятого вірша, 6:28, давайте нам знати, що Дарій короля
вавілонського провінції, і що Кіра великого, Цар царів весь Перська імперія, я відзначити це так
показати, як сатана має були спроби дискредитувати цей рахунок лігво лева і Даніель і його пророцтв.

Тим, хто прирік Даніель були ікру сатани, в тому, що вони звикли обману і брехні отримати цар
підписати до закону, те, що вони знали б заподіяти Даніель визнані винними в порушення закону. У
матеріалі вище Даніель є координаційним контраст між силами сатани і Бога. Це показує, що покласти
вашу віру в Бога, як у вашому житті і в поклонінні, має свій прибуток. Бог охороняє тих, хто любить
його.

Мета пророцтва
Так Данило процвітав царювання Дарія та царювання Сайрус Персидської. Даніель 6:28
Не варто забувати, метою пророцтва є виявити, хто є Бог і встановити пришестя Месії. Глави 3-6
книзі Даниїла, дати зсередини переглянути щодо особистості Бога, як добре вони показують, як Бог
охороняє, хто поклонятися і служити йому, як він Бог вимагає, що поклоняються йому і meads на
покарання для тих, хто цього не робить.
Коли Дарій замовляє тих, хто у змові проти Даніель буде кинутий в лігво Лева, а також членів їх
сімей, я відчув укол співчуття сім'ям; Врешті-решт вони невинних будь-яких гріхів. Але Бог, що ми
розуміємо, з цього, що Бог має милість на тих, хто дати правильний поклоніння йому і має мало або
взагалі не терпимості для тих, хто не урок для уроків, хто називає себе християнином, які думають, що
вони дають правильну поклоніння Богу, але не хоче.
Даніель і його три товариші ув'язнених і рабів, перший цар Вавилону, хто з дозволу Бог
проведення конкурсу і руйнує народ Ізраїлю, і потім пізніше, після того, як Вавилон погодився, вони як
і раніше раби царів Персії. Незважаючи на те, що вони були дані станцій честі та влади їх нові зразки,
вони як і раніше раби і в своїх майстрів побігеньках. Але завжди свою віру і любов до Бога творіння,
тримає їх безпечно в противному випадку ворожого землі.

Схід анти Христос
Даніель має це бачення Схід анти Христос в рік 555 BC, а син Навуходоносор досі панує як цар
Вавилонської імперії, яка є близько 17 років, перш ніж він має попередній протистояння в лігво Лева, за
часів правління Дарій в Мідію.

Ці події видіннях і не надаються Даніель в хронологічному порядку; t яне є події, як
досвідчений Даніель, які диктує цих пророцтв розмістити на сторінках Біблії, але часи, які розкривають
бачення.

Даніель отримує бачення
У перший рік Belshazzar цар Вавилону, Даниїл розумівся сон і бачення голову на своєму ліжку:, то
він написав мрії і сказав сума питань. Данило 7:1
Мрією Навуходоносора, дане Господом тлумачення, стався близько 603 до нашої ери, це
бачення, що надається Даніель, сам, проходить близько 555 до н. Е. Це близько 48 років пізніше і в
перший рік Belshazzar в царювання, перш ніж руки Божої пише на стіні під час Belshazzar в партії, яка
виникає у 538 до н. Е.
Якщо ви фігура, Даніель був один молодий чоловік років сказати 19 під час першого мрією
Навуходоносора, він був би близько 67 років коли він має це бачення. У цей момент у часі, коли
більшість людей живуть тридцяти п'яти до п'ятдесяти років, він буде вважатися стародавніх не просто
старий.

Посилання на час
, Зверніть увагу: Бог дає нам посилання на час, в цьому вірші "в перший рік Belshazzar
цар Вавилону." Цей час посилання можуть бути розкриті, через рік, поки ми тримаємо нашому
календарі в цьому перших років двадцять першого століття, по вивченню історії, тому я кажу, що це
навколо 555 BC коли Даніель отримує це бачення.

Землі війни і
Даніель говорив і сказав: я бачив в моєму баченні вночі і ось, чотири вітри небес прагнули
вдарили на велике море. Данило 7:2

Знову Пам'ятайте: Попередній обговорення, що стосуються цар Навуходоносор і його
син Belshazzar були актуальних подій і людей. Ці ідеї, що Даніель отримує знаходяться на символікою

інших речей а не повинен сприйматись як буквально, що означає, що ми повинні взяти час, щоб
визначити, які вони є символічним для того, щоб повністю зрозуміти, що Бог показує нам.

Запам'ятати, а також: що Бог огляди те, що він вже пояснили, а потім розширюється на
цю інформацію з нової інформації. Таким чином, чотирьох вітрів Небесного не буквальне вітри, ні -море
буквальне море, але символізують щось інше.

Чотири вітри небес
На основі її контексті, що використовується в цьому вірші, я припустити, що в "чотирьох вітрів
неба" є просто з плином часу. Що Бог використовує фразу, "Strove вдарили на велике
море" показує мені, що з плином часу був насильницької і бурхливих пер
іод часу.

Виникають чотирьох звірів
І чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного. Данило 7:3

Море
«Море» з іншого боку, що використовується в контексті царств або Націй, я пропоную пред
ставляють населених пунктів світу, де інші народи а
бо царств колись стояла перед місце з історією супе
речки і конфлікти.
«Море» не море, але є символічним землі або ділянка землі, де чотирьох великих імперій людину
піднятися з. Область або землі, де чотири Націй або імперій (чотирьох звірів) виникають, є жорст
оким і бурхливих місце стабільний потік держав і народів стані війни один з
одним.
Ви можете побачити барвисті зорових образів, що Бог створює за допомогою символічних
уявлень про те, що він говорить нам? В землі чвари воєн і Націй завоювання народів шляхом з плином
часу виникатимуть чотирьох великих імперій.

Посилання на час
Мрією Навуходоносора, дане Господом тлумачення, через Даніель, стався близько 603 до нашої
ери, це бачення, що надається Даніель, сам, проходить близько 555 до н. Е. Це близько 48 років пізніше і
протягом першого року Belshazzar в царювання, перш ніж руки Божої пише на стіні під час Belshazzar в
партії.
Якщо ви фігура, Даніель був один молодий чоловік років сказати 19 під час першого мрією
Навуходоносора, він був би близько 67 років коли він має це бачення. У цей момент у часі, коли
більшість людей живуть тридцяти п'яти до п'ятдесяти років, він буде вважатися стародавніх не просто
старий.
Іншими словами, над з плином часу, чотири великих народів, або те, що ми назвали б імперій,
буде рости з регіонів планети Земля, що я був в інші країни в минулому. Це випливає з чотирьох
первинного царств мрією Навуходоносора. Чотири частини статуя замінюються на чотирьох звірів;
Отже, пам'ятайте про це, у біблійні пророцтва, символікою, використовуючи звірів є Націй або
царств і імперій.
Цей вірш, здається, перевірити моє припущення, що попередній, море, будучи символічний
населених регіонів планети Земля, і кожен з звірів або Націй було б різноманітні один від одного, який
підтримується в наступний вірш з книги Об'явлення.
І він каже до мене: "води, що ти бачив, де повія що сидить, є народи і народ і Націй та язики."
Одкровенні 17:15
Ви бачите, що море є представником районі населеного пункту. Ми потрапить до сенс того, хто
повія, в пізніших урок.

Пам'ятайте: як я сказав раніше, що книги Старого Завіту були неповними, і що речі,
говориться в старі книги потрібні речі написано в Новому Завіті, щоб потім цілком зрозуміло. Це один
такий екземпляр.

Перший звір, як лев
Перший був, як Лев і мали крила орла: я бачив, поки його крила були зірвав і це було піднесено з
землі і зробили, стояти на ногах, як людина, і серце чоловіка було приділено його. Данило 7:4
Перший звіра є , як лев, і мали крила орла. Говорять про, нація завоювання, який, будучи лев, і
що на завоювання минулися відносно короткий час, посилання на крилах орла, яка символічно,
швидкість.
На його крила були зірвав, який говорить про те, як тільки царство розширено до певної точки,
вона зупинилася розширення взагалі.
Що звір був підніс з землі і встати на ноги, як людина, говорить про те, свого роду
трансформації царство або її лідера, король, відбулася.

Трансформація відбувається
Що серце чоловіка було приділено його, говорить про те, що це перетворення був одним
благодійності, пристрасть та милість і звичайно віри і поклоніння Богу створення. Це ми були показані в
попередніх розділах книги Даниїла, де цар Навуходоносор перетворено з зарозумілим людина
наповнений власної важливості на один, хто поклоняється Бог створення.
Вони всі покажчики або описів, які дозволяють нам шукати Царства, щоб визначити свою
ідентичність. В металевих статуя мрією Навуходоносора перша частина з чотирьох основних частин,
пояснив нам очолює золото, так що цей звір першою чотирьох тварин вийти з морем, має бути інший
представництво Вавилонської імперії і Лев є символічним цар Навуходоносор і його трансформації від
язичницький цар для поклоніння Богові створення. Щоб допомогти підтримати це, Бог дає нам
ідентифікатор з іншої книги в Біблії як показано в наступних вірші.

Свіфт в орел мух
Господь приведе нація проти тебе від далеко, від краю землі, swift, як орел flieth; нації чиї язика,
ти не будеш зрозуміти; Повторення закону 28:49
Посилання — це Повторення закону є пророцтво, зроблене один-хто жив ще до Даніель, Мойсей,
в навколо 1451 BC або 896 роками раніше. Це попередження, щоб народ Ізраїлю, що якщо він не

покаялися його стежки, Бог пошле іншої нації, щоб знищити Ізраїль. Візьміть до уваги посилання на той
орел і фразу, і мали крила орла, як дані як опис у Данило 7:4.
Я включаю Повторення закону 28:49, тут, щоб показати, що Бог є послідовним у виконанні
його пророцтв. Я не знаю про вас, але, наскільки я стурбований, тільки речі такі послідовності можуть
виникнути протягом століть, якщо там були розвідки за нього (Бог) і не намагайтеся скажіть мені те, що
якась змова spanning сотні і тисячі років, що є причиною такого точних прогнозів.
Лев має крила орла, і Повторення закону 28:49, говорить народу проти Ізраїлю, як майбутній
швидко як орел flieth. Завоювання нації вже горами, з Ізраїлю, принаймні вважається далеко в часі
Даніель. Її народу, нації, що переможе, Ізраїль, буде говорити мовою, не відомо, Ізраїль. Це, щоб
показати ізраїльтян, що він не буде одним з їх довколишніх супротивників, але невідомо, що Бог хотів
би використовувати, щоб знищити їх.

Зірвав крила
Зараз в 7:4, Даніель крилах Лев'яча зірвав, яке показує, що швидкість, що він мав завоювати
видаляється з нього. Ми знаємо, що це стосується Вавилон від наших знань про історію, в тому, що
крила представляють цар Навуходоносор, сам, який був керівним силою зростання Вавилону до таких
панування і владу.

Підніс від землі
Посилання на, він підняв з землі і зробив встати на ноги, як людина, і серце чоловіка надано,
знову є посиланням на цар Навуходоносор, в тому, що Лев зроблено спробу стоять як чоловік, тому що
вона переходить від як зачарований завоювати вклоняються Богові створення. Тобто також чому
людського серця, було показано, приділяти лев, маючи серце символічно, користувач, який має
милосердя і співчуття до інших, те, що цар Навуходоносор, не було до його трансформації.
Бог використовує ці відтисками, так що вони можуть бути перевірені за межами Біблії за реальні
історичні події, і я знаю з моїх вивчення історії цих часів, що в цьому випадку стосовно цар Вавилону,
це правда.

Другий звір
І ось ще одна звір, друга, як ведмідь, він воскресив себе з одного боку і він мав три ребра в
порожнині рота його між зубами його: і вони відказали таким чином це Уставай, пожерти багато
плоті. Данило 7:5
Після того, що перший звіра є ще одна відсилання до Вавилонської імперії як керував статуї
золото, то зрозуміло, що цей другий звір повинні бути в рівній мірі ще одна відсилання до МідіюПерської імперії, яка від те, що ми вже вивчили перемагає Вавилонської імперії.

Одну сторону вище іншої
Слова, і він воскресив себе з одного боку, є посиланням на відмінності у військових
можливостях, які існували між Мідії і перси. Мідії створив невеликий Королівство свої власні перед
перси прийшов у фотографію, по суті, персів починали вшанувала пам'ять мідії, і Мідії вшанували
Вавилону. Те, що ці слова мають на увазі безпосередньо Однак є військовою силою невідповідність між
сильніше персів і слабкіше, Мідії, яка піддається перевірці в історії.

Три ребра
Слова, він мав три ребра в порожнині рота його між зубами, є посиланням на той факт, що
перси підкорювати трьох провінцій Вавилонської імперії зробити завоювання завершення.
Однієї провінції називалося Frigia на вавілонян, але отримала назву ЗМІ, Мідії та перси. Я не
впевнений, з орфографії, але це було області на північ від регіону Месопотамії, розширення в наших
днів Туреччини.
Друга провінції називалося Лідія, яке було в західній частині сучасної Туреччини.
Інші і третій провінція була Вавилон, себе, яка простяглася від Перської затоки через в
Месопотамії і вниз на схід вартості на Середземне море і в і в тому числі Єгипту.

Перегляньте та збільшити
Якщо ви пам'ятаєте, в Даниїла 2:32, другу частину металева статуя була груди срібло, і як ми
вже встановили це була Перська імперія, цієї всі зв'язки разом як спосіб перевірки, що ми розуміємо, що

Бог використовує різні описів або на символікою означає те ж саме. Цього разу, однак, трохи більше
інформації додається під час прогресивних видінь, для надання допомоги в цю перевірку.

Бог є реальний і живий
Це, як Бог переконавшись, що ми не впевнені про те, що він говорить нам. Бог використовує
навчання, методика Огляд, а потім збільшити. Для мене, це ще інший наприклад розвідки за століття,
довгий історії Біблії. Одним доказом мені, що Бог існує і що він не спить, але дивляться на для тих з
нас, хто дотримуватися його заповідей і мають свідчення Ісуса Христа.

Третій звір
Після цього я глянув і ось іншого, як леопард, яка мала на спину його чотири крила Фаул; звір
було також чотири голови; і Домініон було приділено його. Данило 7:6
Логічно, якщо ці перші два звірів такі ж, як перші дві частини металевої статуї, а потім випливає,
що цей звір повинні так само, як третя частина металевої статуї. Ми ще не знаємо з упевненістю яку
націю, це являє собою, але в цьому вірші Бог дає нам більше доказів, щоб з'ясувати.

Як Барса
Перше посилання — це було як леопарда, який передбачає швидкості. Асоціюється у мене це
швидкість, з якою він перемагає інших народів.

Крила на Фаул
Друге посилання — на leopard повинен був на його назад чотири крила на Фаул. Знову ж таки
це посилання на швидкості, пара, що з швидкості, Барса, і ви повинні завоювання царство, що рухається
з неймовірною швидкістю.

Олександра чотири генералів
Якщо ви є студентом, історії, ви будете знати, що Греція завоював Персії, або що Олександра
Великого, як короля об'єднаної Греції та македонці, завоював Персії. Це підтверджується тим фактом,
що чотири крила також посилання на чотири генералів, які боролися з Олександром, і це було через
свої навички, чому Олександр змогла підкорити Персії в такий короткий час.

Можна стверджувати, що Олександр був блискучим тактик; Однак це був його чотири генералів,
які зробили його плани потренуватися. Якщо ви є студентом, історії, ви будете знати, що Персії
завоювали Вавилон і Олександра Великого, як цар Македонський і грецьких Альянсу, завоював Персії.
З цього знання і ці докази, вже дали, я повинен припустити, що це третій звір, а також третя частина
запал статуя, (дужка), в мрією Навуходоносора, є представником Греції.

Чотири глави
Останній образності Данило 7:6 в тому, що звір має чотири глави. Знову ж таки якщо ви знаєте
історію, ви будете знати, що імперії побудований Олександром великого була розділена між генералами
top чотирьох після його смерті.
Ще раз, образи узгоджується з історично піддаються перевірці події. Якщо ви сумніваєтеся в
моїх тверджень, вчасно розповідає Бог сам даної постаті. Майте на увазі, це пророцтво було дано
Даніель сотні років перед тим, як вони сталося, і це малоймовірно, що Даніель міг знаті ідентичності
третя частина статуя або третій звір, незважаючи на це, він записав те, що Бог дав йому писати точно
так, як Бог дав йому, щоб написати її, який є визначення того, що пророк Божий є.

Четвертого звіра
Після цього я бачив у нічного бачення і ось четвертій тварині, жахливі і страшні і сильні
надзвичайно; і це була велика Залізна зубів: вона пожирає гальма на шматки і штамповані залишок
ногами його: і це була різноманітна від усіх звірів, які були перед ним; і це було десять рогів. Данило 7:7

Римська імперія
Тепер я впевнений, що ви погодитеся, що третя частина металевої статуї і тому третій звір, який
на leopard, є символічним Греції. Маючи ці знання, щоб працювати з, цілком логічно припустити, що
четверта частина металевої статуї або довгі ноги з заліза і, отже, четвертого звіра є Римської імперії.
Якщо ви знаєте історію, ви будете знати, що Рим завоювали Греції, а також тих держав, який був
у західній частині Персії й інші країни по східному узбережжі Середземного моря, у тому числі Єгипту.
Давайте подивимося, якщо Біблія підтримує це припущення.

Залізо зубів
Для того, щоб переконатися, що цей звір тієї самої нації як четверта частина металевої статуї, Бог
дав нам безпомилковий посилання. Залізо зубів звіра, збігаються з залізних ніжках статуї.

Розбиття на шматки
Звір є показано, що бути порушення на шматки нації, які прийшли перед нею. В історії ми
знаємо, це правда Римської імперії. В історії метою ранні завоювання Римі було принести цивілізацію з
рештою світу, що римляни розглядається як варварів. Щоб досягти цього, Рим мав абсолютно знищити
всі народи, які завоювали, не просто військовому, але культурно як добре.

Десять рогів
Звір був десять рогів, так само, як ноги металевої статуї було десять пальців .
Якщо ви ще не переконаний в тому, що ці два відтисками є посилання на Римської імперії,
читайте далі, є більше доказів приїхати.
Причина Бог знайшов час і зусилля, щоб дати нам уявлення розум цар Навуходоносор, щоб
встановити, що сатана за останні кілька століть повільно налагоджує його вплив і контроль над Націй і
лідерів людина. З кожного з чотирьох великих імперій сатана мав більше і більше впливу, cumulating з
майже абсолютний контроль над більшістю імператор Риму.

Десять царств
Я рогів і ось, там підійшов серед них ще малий Ріг, перед яким було три перші рогів набрався
коренем: і ось, у цей Ріг були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі, (богозневаги). Данило 7:8
Як ви пам'ятаєте, від Даниїла 2:33; пальцях статуї представлені десятьом країн
ам , що буде рости з царство четверте, тринадцятого вірша розширюється на цьому, показуючи, що ще
одна нація піднімається вгору, мало роги.

Пам'ятайте: це кінця раз пророцтва, тому після того, як Бог показав цей Морфологія і
фізіологія вказуючи на десять країн, він буде тепер дати подальшого описи цих країн, так що ми будемо
знати, хто вони є, і яку роль вони грають у другого пришестя Ісуса Христа, а також те, що влада
антихрист має над ними.

Ріг є царство або нації
Пам'ятайте: Я сказав вам, що звір у біблійні пророцтва є символічним нації чи імперії?
Взяти до відома: що всякий раз, коли Рогу використовується в біблійні пророцтва,
символічно, Царство, але не імперія, десять рогів на голову звіра представляємо імперії в цілому, але
роги окремо являють собою десять менше царств або Націй, які виникають із залишків більшої імперії.
Маючи надано нас достатньо інформації до цих пір показують, що четвертого звіра Римської
імперії, Бог продовжує повз цієї імперії дістатися до пророцтва, що має намір, анти Христос
енергетичний підйом.

Прийняти Примітка: антихрист заважаючи справ людини, оскільки сатана брехав
Адама і Єви, це до анти Христос владі, щоб не тільки впливають але контролювати та мати владу, щоб
покласти на суді, тортури і вбивства святими Божими, що Бог дає такі пророцтва.
Як я вже зазначав раніше, Бог хоче, що ви розумієте, історія сатани роль в маніпулюванні і
контроль над народами людина. У цьому Бог також показує зростаючої влади сатани і його зростаючий
вплив і контроль над лідерів і лінійки Націй людина крізь століття.

Малий Ріг
Приходить зсередини
я рогів і ось, там підійшов серед них ще малий Ріг, перед яким було три перші рогів набрався
коренем: і ось, у цей Ріг були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі, (говорить). Данило 7:8
Як ви пам'ятаєте від Даниїл 2:33; вихід на пальцях статуї представлені десятьом країнам, що буде
рости з царство четверте, тринадцятого вірша розширюється на цьому, показуючи, що ще одна нація
піднімається вгору, мало роги.
В книзі Даниїла 7:8 вище Бог вводить інше царство. Не є частиною оригінального десять, але що
приходить в межах цих десять. Ці слова; там прийшов серед них ще мало роги , розкриває це.

Маленька Британія
Її переглядати як інше царство, тому що вона зображується рогу, оригінальні десять королівств
відображених як. Хоча це трохи Ріг, який я інтерпретувати означає, не маючи військовий чи
економічний силу будь-який з десяти.

Три зірвав
Навіть якщо це маленький нації, це якось вдається зривати три десять з готелю з корінням.
Інтерпретувати це означає, що це трохи нації, якось причини трьох первісного Націй десять, які
піднімаються з залишки Римської імперії, якимось чином знищено, до такого ступеня, що вони вже не
існувати як Націй або людей.
Це піддається перевірці в історії, але показати вам тепер це передчасної в тому, що вона
відчувати себе краще, що у вас є всі фактів, що стосуються анти Христос, перш ніж я розкрити свою
особистість.

Очі людини
Наступне зображення цей вірш є очі, як очі людини, фраза, "З очима, як людина," припускає
мені, що ця маленька Британія має царя в голову, але якийсь інший правитель або лідера. Знімки з
очима історично відноситься до здатності бачити речі не природно доступні для середньої людини, такі
як пов'язані з окультизмом або надприродного. Тим не менш, вона також може бути посиланням на той
факт, що людина знаходиться на чолі, або в елемент керування, але не обов'язково короля. Повну
наслідки цього зображення стануть очевидними найближчим часом.

Рот, виступаючи великі речі
І рот, виступаючи великі речі, є символічним когось, хто говорить Бога і його Святе Євангеліє.
Для того, щоб ви не зрозуміли сенсом фрази, "великі речі," я дам визначити її. Івриті слово
"Rabrab" використовується в тексті оригіналу. Це перекладається як "домінуючою хара
ктер". Перекладачів Біблії англійською повинні дали слово "богозневаги", як краще заміна слова
великі речі .

Іншими словами, цей Ріг маже нація буде говорити з владної характер і богозневаги проти Бога і
його справжнього поклоніння.

Малий Ріг є анти Христос
Цей маленький нації тому – перший Довідник з анти Христос. Так, анти Христос, є не людина,
хоча посилання на "очі людини, і рот, що говорить багато чого," є посиланням на голову Королівства
як чоловік або продовження чоловіків протягом століть, але антихриста себе не людина, а починається
як мало нації.
Питання, я запитав, яку націю людини є те, що Бог говорить нам є малий Ріг? Це питання будуть
дані відповіді в часі. Як я вже сказав, ви повинні всі факти вперше.

Подання до кінця днів
Я бачив, поки трони були відлиті вниз і старим днями сидіти, чиї одягу білими, як сніг і волосся
його голову, як чиста шерсть: престолі було як вогненно полум'я і його колеса, як спалювання вогню.
Данило 7:9
Цей вірш займає стрибок у часі з десяти країн, що заповнити порожнечу, падіння Риму до
другого пришестя Христа. В кінці часів Бог буде приймати незалежності сім країн, які залишаються на
оригінальний десять, від них. Це слід через щодо десятьох пальцях заліза та глини, статуя, і як вони
будуть бути роздавленим рок, тобто відтінком на, а не руками.

Престоли кинути
я побачив поки трони були відлиті. Престоли говорив про тут є сім країн, які залишаються
оригінальний десять королівств. Цей вірш є бачення показав нам ці сім народів, знищуються Бога.

Старим днями
Опис Древній днів потрібно пам'ятати. Він буде використовуватися для опису ще більше знімків,
як у Данила і Одкровенні. Ви повинні пам'ятати, щоб ви знали, що той, який згадується по суті Бога
Отця, він є старим днями.

Трон вогненно полум'я
Троні було як вогненно полум'я. Існують два символічне зображення розкривається в ці слова.
Коли ви читаєте слова, які говорять престолу Бога, я впевнений, що ви собі багато різьблені
великих дерев'яний стілець з коштовності та золото вставками, як те, що людського короля або
імператор буде сидіти на у його королівської блиску. Це не те, що престолу Бога, проте. Не думаю, що
Бог, як людина, яка буде сидіти на стільці. Думаю, замість того, що Фонд Божого правило Всесвіту. Бог
встановив Царстві на небі, так само, як він буде Царство на землі, думати про те, що він є те, що це
царство його основний принцип управління. Саме це є, наводяться Євангелії Бога, як за десять
заповідей, які престолу Бога.
Господь встановив його влади управління на цьому його справжній слово або його Святе
Євангеліє. Ось на це, як скорочене та підсумкові за десять заповідей, які престолу Бога. Якщо ви
подивитеся на десять заповідей, можна побачити, що вони являють собою коротко повноті Божої
Святого Писання, в легкій для запам'ятовування формат. Все, що говорять про в Євангелії Бога, має як
свою базу, що представляє Десять заповідей.

Охопив у вогонь
Престолу Бога зображується як бути оповитий у вогонь, бо Боже Слово істини а Істина є вищим
через брехню та обман. Коли ви вважаю брехнею бути правду, тому що ви були обмануті цих брехні, то
коли ви показали правду, і лежить маніфест бути лежить, то правда полягає в тому, як вогонь у вашому
серці. Якщо коли істину, прийняти його і прийняти це як істина, а потім цей вогонь буде очищення
вогнем очищення.
Якщо Однак ви відмовитися від істини, вважаючи за краще тримати брехня, то вогонь є піднесе
викликає біль і дискомфорт. Для ілюстрації, Ісус говорить нам, що "багато," кінець днів, як це було з
євреїв Ісус день, коли вони чують слова Божого образив, це цей дискомфорт слуху істини, які
викликають тих людей ображатися.

Меч Ісуса
Коли Ісус повернеться, буде свого Євангелія, як навчити нас в його вченні Новий Заповіт та
Старий Заповіт, який буде перемогти сатана і його брехні, як тільки правда проявляється в незміненому
вигляді. Бог не доведеться використовувати насильство або сили зброї, щоб перемогти сатани, просто
правди його словами це все, що йому потрібно використовувати.

Спалювання колеса
І його колеса, як спалювання вогонь. Як з престолу вогнем, Горячі коліс що аналогічний сенс.
Питання в тому, "що колеса?" Де він відображається те, що Бог має будь-який колеса? Він, що Ісус
повернеться на землю верхи на колісниці, і колеса його буде у вогні? Не бути настільки буквальне в те,
що Бог говорить про вашу інтерпретації. Як я показав престолу Бога не є буквальним, але є символічним
Бога у Святій Євангелії, так теж є колеса Божий, символічний книг Біблії.
Слово Боже є як вогонь, споживаючи брехні сатани. Де тоді ми сини людина, придбати слово
Боже? Ми знайти слова Божого, вивчення та дослідження книг Біблії, щоб знайти справжню слово
Боже. Як тільки ми знайдемо Бог істини, брехні сатани танути і більше не мають владу над нами.
Колеса вогню , який має владу, щоб перетворитися на зброю, що ми можемо, то використання
проти брехні сатани книг Біблії, написана Богом пророки Божого слова вогонь.

Перегляд Судний день
Вогняний потік видається і виходили від перед ним: тисяч тисяч служили йому, і десять тисяч
разів десять тисяч стояв перед ним: вирок був встановлений, і книги були відкриті. Данило 7:10
Вогненно потік видається і прийшли назад до нього: Слово Боже є як вогонь, щоб ті, хто не
хоче чути істину. Вище віршах це зображення Судний день, і як тих, хто не святих Бог стояти перед
Богом, як вогонь, щоб грішники будуть істини слова Божого.
Книги були відкриті, відноситься не тільки до книги життя, але й головні книги, що Бог
підтримує кожного нашого життя. Таким чином, коли грішник стоїть перед Богом, бухгалтерської
книги, що відносяться до його або її життя читатимуть повернутися до грішник і всіх, хто в
відвідуваності. Це це читання, яка покаже гріхи усіх грішників і тепла цих істин буде горіти, як полум'я

над їх душі; Деякі будуть змиті і з огляду на вічне життя, але інші споживається і з огляду на вічної
смерті.

Правда руйнує анти Христос
Я побачив потім через голос великий слів (богохульство) який роги говорив: я побачив по звір був
убитий і його тіло знищено і видається спалювання полум'я. Данило 7:11
Знову ж таки, перекладачі використав фразу, "великий слова", якщо ви замінити його
блюзнірство слів, буде краще зрозуміти весь сенс цей вірш. Даніель, у цьому видінні, стоїть у
дотримання до цієї події, яке відбудеться після другого пришестя Христа. Він є свідком руйнування
малий Ріг, або що ми називаємо антихриста. Анти Христос зображувалися Ісуса як звір, і це той звір, що
вбито і чиє тіло буде знищений як дано в тринадцятого вірша. Анти Христос є церква, яка грунтується
на помилкових Євангелії сатани, (брехні). Так само, як справжній слово Боже буде як палаючий вогонь
по душі грішників, буде на споживання вогонь по сатана в брехні та церкви, які стоять на цих брехні.

Націй що вижити
У відношенні інші звірі, вони втратили своє володіння звідси: ще їхнє життя було подовжено за
сезон і час. Данило 7:12

Символіка звір
Візьміть зверніть увагу, що Бог посилається на роги або країни, які заповнити порожнечу падіння
Риму, що звірів, як він робить малий Ріг, який є символізм анти Христос. Цей символіка показуючи їм
як звір має релевантність в книзі Об'явлення.

Пам'ятайте: символізму звір представляє нація, Королівство або імперії, але символіка рогу,
являє собою, Королівство або нації, але не імперію.
Таким чином, це підтверджує мої попередні тлумачення, що залишилися семи королівств
втратить свою незалежність, однак, цей вірш додає до іншої, сказавши нам, що уряди деяких інших
Націй людина буде дозволено продовжувати в тих держав, на деякий час, довше, але що ті народи, які
дають підтримки антихриста, що робить їх анти Христос є частиною , будуть знищені авансом.

Сезон і часу
Фраза "сезон і часу," є період часу, але не конкретні, таким чином, щоб дати впевненості в його
тривалість. Є кілька інших, які я буду давати пояснення, як ми їх. Чесно кажучи, не знаю, скільки часу
ця фраза наводить на думку. Це час, що займе місце після того, як на другому приході Христа, тому не
має мети даючи особистість антихрист, тому я не буду зупинятися на ньому.

Встановлення Божого Царства на землі
я побачив у нічного бачення і ось, один, як Син Людський прийшов з на хмарах небесних
приходитиме і прийшли до давніх днів і принесли його поблизу перед ним. Данило 7:13

Пам'ятайте: Даніель бачить це як бачення. Таким чином він дає описом того, що він бачить,
на основі його особисті знання і його точка в часі. Тому, коли він говорить хтось, як Син людський, він
має на увазі зображення людини, на відміну від образ звіра. Це людина, яка бачить Даніель є Ісус, який
народився на подобу людини, і це Ісус, який приніс до Давніх днів або як ви пам'ятаєте, це посилання на
Бога Отця.

Домініон приділено син людський
І було дано йому панування й слава та царство, і всі люди, нації і мови, повинні служити йому:
його Домініон є панування панування вічне, яке не минуться, і його царство, що яких не буде зруйноване.
Данило 7:14

Ісус Христос показав
Якщо ви пам'ятаєте з металевої статуї, Скеля б з відтінком, без рук, що б розбити на шматки
чотирьох імперій, а також вихід на пальцях статуї, і що цей рок символізм Месії, що я знаю, щоб бути
Ісуса. Тому що цей вірш також показує антихрист як руйнування, Ісус, це дає нам перевірку, що рок
витесав на, але не від руки, також є посиланням на Ісуса Христа.
Просто Поставте себе на позицію Деніелс. Тут, це людина, "син людський", приходить перед
Богом, то дається від Бога, панування, слави і царство. Даніель не має можливості дізнатися, хто ця
людина, поки сам Бог дає йому царської влади над всіх мешканців залишилися сім країн а інші народи

на землі. Даніель знає, що це Месії; Я знаю з моїх вивчення Біблії, що Месія і може бути тільки Ісус.
Відкрию правду про це, як ці уроки прогресу.

Вічний Королівство
Наскільки великим є його знаки! І як могутній його чудес! Його царства вічного царства, а його
панування з покоління в покоління. Даніель 4:3
Панування його – панування є панування панування вічне, яке не минуться і його царство, що
яких не буде зруйноване, хотів би запропонувати, для тих, які не є старанним в їх вивчення Біблії, що це
говорить, що Ісус царство на землі буде вічним, але це не те, що це говорив.
У першій половині тринадцятого вірша Бог дає панування над землею син людський, але суб'єкт
не має сина людини, але Бог, древній днів, і Царство Боже, яка буде тривати вічно і коли-небудь, не
царства на землі.

Пам'ятайте: Ісус буде нормою лише одну тисячу років, який не є назавжди. Це дається
підтримки в наступний вірш.
Ці слова були написані цар Навуходоносор, який розповів про Сотворіння Бога, не Ісус. Це
Царство Боже, яке є вічного царства. Тих пір, як людина має ходив на поверхню землі, протягом всіх
людина поколінь, Бог був тут і був, є і завжди буде лінійок Земля і всього всесвіту не царство приділено
Ісуса.

Бог дає тлумачення
Я Даніель був засмучений в мій дух в розпал моє тіло, і бачення моїй голові неспокійні Me. Я
прийшов поблизу до одного з них що стояв і попросив його правду за все це. Так він сказав мені і
зробив мені знати тлумачення речей. Данило 7:15-16
Даніель говорить нам в цьому вірші що він є сплутати і невпевненим те, що Бог показав йому.
Це де Бог інтерпретує цьому видінні Даниїла для нас. Таким чином, перевірка, чи ні, те, що я
повинні були стверджуючи в мої коментарі вище віршів з книги Данила.

Чотирьох тварин є чотири царств
Ці великі звірі, які є чотири є чотири царів, які виникають з-під землі. Данило 7:17
Це засвідчує, що цих звірів, символічно, чотири царств і імперій, як чотири частини металевої
статуї .

Пам'ятайте занадто: використовувати у пророцтві зображення в тому, що виникають з
спінювання морезвірів, але тут Бог стверджує, що море є справді з-під землі, яка зовсім не відміняє
моє твердження, що це означає, що Земля попередній царств або вже населених ділянку землі.

Святі Бог буде володіти
Але святих Всевишнього увійти в Царство і володіють Царство назавжди, навіть на віки і будьколи. Данило 7:18
У той час як раніше образ був лише одним чоловіком, Месії, тут Даніель говорять що ця людина
була символічний святих та в більшості "Високу", і що саме вони, хто буде нормою залишилися сім
народів і всієї землі.

Пам'ятайте: були слова, використовувані для опису Месії, ",один, як син людський". Як
бачите, не обговорюється питання Месії дається, тільки те, що зображення, що дана влада панувати в
тому, що,один, як син людський", але не сама людина. Месія Ісус і народився син людський у, якщо
його мати Марія дочка людина.
Я не знаю про вас, але я завжди сказали, що це буде Ісус, який буде нормою для однієї тисячі
років, можливо, що Бог говорить нам тут що після тисяч років, людина ще раз отримаєте панування над
землею, і що влада буде тривати вічно і коли-небудь.
Я припускаю, це як і раніше вірно і що Ісус як головного священика християнської віри, що
сидить на престолі, але це було його святі Божому, яким він над правилами. Що в цьому царстві, тільки
святих залишатиметься, всі інші, які відмовляються скасувати поклоніння Богові, як він наказує, були
судити і відсторонений від землі. Знову ж таки, це звичайно моя інтерпретація, ви можете вирішити для
себе після ретельного вивчення, чи я правильно чи ні.

Четвертого звіра (нації)
А потім я хотів би знати правду четвертого звіра, яка була різноманітна від всіх інших, що
перевищує жахливі, чиї зуби були з заліза а нігті з латуні; який пожирає, гальма на шматки і
штамповані залишків з його ніг; Данило 7:19

Пам'ятайте: Даніель жили 600 років до нашої ери, так що цей звір, який тепер ми знаємо,
щоб бути Римської імперії, було тривожним для нього. Він розумів, що я впевнений, що він представляв
Королівство або нації, а не мали можливості дізнатися, яку націю. Саме з цієї причина того, що Даніель
невизначеним і бажає бути надана розуміння.
Цей же плутанини і бажання для розуміння була моя рушійною силою в моєму особистого
вивчення Біблії, і я молюся, що як тільки ви почали читати ці уроки ви також голод знати більше.

Мало Ріг більше Стаут
І десять рогів, які були в голові і інших, які прийшли вгору, і перед яким три впав; навіть з що
роги, які мали очі і рот, що говорив дуже великі речі, (богозневаги), чиї погляд був більш товстий, ніж
його стипендіатів. Данило 7:20
Ось ще один ключ засвідчує особистість малий Ріг, або анти Христос. Його зовнішній вигляд був
"більше Стаут", ніж інші народи. Визначення слова "Стаут" : "маючи або відзнач
ений сміливість, хоробрість або визначення; Компан
ія швидкою і рішучою." Таким чином, цей маленький нації є менше, ніж інші
військові та економічні доблесть, але через його сміливий рішучістю, він має розірвали з корінням три
інші країни. Знову Бога відноситься до цього мало народу як виступаючи говорить проти Бога і його
закони. Говорити говорить є проти Бога. Тому цей маленький нації є анти Христос.

Робить війну зо святими Бога
Я побачив і те ж роги провадять війну зі святими і від них; Данило 7:21
Ж роги провадять війну зі святими, щоб зробити війну є переслідувати і torcher, калічать і
вбити.

І від них, вказує на те, що антихрист буде успішним у знищенні Святим Богом, протягом певного
періоду часу.
Подібні Опис дається в іншій книзі Біблії, як показано в наступних вірші.
І дракон була гнівався з жінка і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які
утримують Божих заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Жінка говорив про тут те, що описано в наступних вірш.
Та там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її а на
її голові вінок із дванадцяти зір: і вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде
доставлений. Одкровення 12:1-2

True та виправити поклоніння Богу
Я дасть повна інформація щодо всіх на символікою використовується в ці два вірші, пізніше, але
на даний момент зрозуміли, що це символіка Месії, але не людина Ісус, але Євангеліє, яке він
проповідував і віра, що виходить від свого Євангелія. Це цю віру, що жінка, яка є символічним церкви
Христа, боляче, щоб доставити.
Жінка є Церква Ісуса Христа. Євангелії Бога як виконали за вченням Ісуса Христа який дитина ,
що чекає, щоб народитися а є що Євангелія, яка є основою церкви Христа і в свою чергу має для свого
заснування, Євангелії Бога, як скорочено в десять заповідей.

Сатани маріонетка
Хоча, які слова використовуються, зміст за ними те саме. Таким чином, посилання на малий Ріг
також є посиланням на дракона, кого ми знаємо, щоб бути сатани. Інтерпретувати це означає, що мало
роги, або цей маленький нації, анти Христос, якось під контролем, або в партнерстві з сатани. Інакше
навіщо б це зробити війну зі святими? Як я вже говорив, анти Христос є представником земним сатани.
Він бере свій напрямок від сатани. Через його анти Христос сатана має можливість безпосередньо
впливає на людей і контроль і вплив, той, хто це його буде зробити це.

У випадку, якщо ви не впевнені, посилання на святі означає Святим Богом, або послідовниками
Христа і його вчення, ті, які дотримуються і тримати Десять за
повідей і прийняти, що Ісус є Бог у плоті людиною.

За святих володіють Царство
Поки древній днів прийшов і судове рішення було приділено святих Всевишнього; і прийшов час,
що святі володів царство. Данило 7:22
Стародавні днів є Бог, і судження дається Святим Всевишнього. Я відчуваю себе зобов'язаним
дати передчасної clue засвідчує особистість малий Ріг (антихриста), вона має спільного з тим, що він
переслідує і вбивств, правда вірних Ісуса Христа, в ім'я Бога. Врешті-решт, ось що відбувається, коли ви
робите війни. Те, що цей вірш має на увазі це святих, через їх незмінний віри в Ісуса з них мученицьку
смерть за малий Ріг або анти Христос. Анти Христос ставить їх на суді, заявляє їх богохульників та
єретики і записує їх в стек або обезголовити їх.
Бог в його милості, в останні дні дасть стверджуватиме на тих, хто були вбиті і заявити про
святих Бог невинної, звинувачення, для яких вони були вбиті, ефективно перекидання судження
антихрист, бо Бог є кінцевою авторитетом у Всесвіті, і його закон замінює всі інші.
Судження, даровану проти святих анти Христос, були помилковими і тому смерть тих так
судити, є необгрунтованими. Бог тому перевертається цих помилкових суджень і відновлює святі життя.

Четвертого звіра
Таким чином він сказав: "четвертого звіра несе четверте царство на землі, який повинен бути
різноманітна від всіх царств і повинен пожерти всієї землі і повинен топтати його і розбити його на
шматки". Данило 7:23
Це підтверджує моя інтерпретація, що четвертого звіра є царство. Що це Римської імперії,
підтверджується тим фактом, що вона ніколи не завоювала, але входить Крім, і що Римської імперії
спочатку ділять на дві останній однією з цих двох ділиться на десять королівств, що виникають з нього,
то.

Вся земля
Єдине, що я хотів донести до вас тут, коли Біблія називає всієї землі, не вважати, що в
буквальному сенсі. За часів стародавніх народів, Середземного моря і земель, які межують його був всієї
землі. Тому, коли воно відноситься до четвертого Королівства, яке ми тепер знаємо Риму, ми знаємо, що
Рим не підкорити всієї землі, тільки районі Європи і тих земель, межують з Середземним морем.

Цивільної влади продовжує існувати
Одна річ, що більше ви можете взяти до уваги, щодо четвертий імперії (Рим), ніколи не був
завойований; Це просто розділити у два потім розділити знову на десять менших країн Альянсу. За
винятком трьох царств зірвав анти-Христос ці країни все ще існують сьогодні. Цих країн поряд з США
все ще мають владу і вплив над найбільш решту світу. Тому, коли тринадцятого вірша говорить нам: "і
пожере всієї землі" це може все ще бути дійсними, і що не Римської імперії, але її потомство, яке буде
жерти всієї землі, давайте не будемо забувати років імперіалізму, що народами Європи а потім Америці
займається.

Релігійні влада продовжує існувати
Існує ще одна річ, яку ви можете дати розгляд. Римська імперія існує ще. Коли розпався
цивільного уряду від звільнення Римі, в 476 оголошення, Римська церква залишилася недоторканою. З
цього моменту поки він отримав смертельної рани, які зцілив, Римської церкви функціонував як
Імператорський клей, який тримав народах Європи від будь-який справжній суверенітет своїх власних.
Всі царі і народів народах Європи по всій темні століття, де підлягають і відповідність з Римської
церкви в тій чи іншій мірі. Таким чином Римської імперії ніколи насправді прийшли до кінця. Коли Бог
дає пророцтва, "і пожере всієї землі" , що це насправді Римської церкви that приносить це виконання, з
використанням його вплив і контроль над народами Європи і військовою силою.

Десять царів виникають
Десять рогів з цього Царства, і десять царів, що матиме місце: інший повстане слідом за ними;
і він повинен бути різноманітна від першого і він повинен підпорядкувати трьох царів. Данило 7:24

Біблія інтерпретує себе. Десять рогів, четвертого звіра, десять королівств, що буде рости з
залишки Західної Римської імперії, і малий Ріг є царство і виникають з до десяти і знищити три з них в
процесі. Також взяти до відома, що в цьому вірші Бог називає анти Христос, "Він", які будуть корисні
для розуміння главі 11 Даніель і всі його посилання на анти Христос і як "Він" викликає Націй до діяти
до інших народів.

Після десяти
Ці ключові слова матимуть значення останнього як на ще одне ідентифікатори антихрист
дається. Слова "інший повстане після них," має бути описано, що цей маленький роги виникне через
десять, але не до після того, як за десять спочатку встановлено.

Різноманітна від інших
Слова "різноманітна від першого," є ще однією підказкою при визначенні малий Ріг, або анти
Христос ідентичності. Слово "Різноманітний," визначається як: мають різні форми о
ригіналу. Так що цей маленький роги, або цей маленький нації, як інші царства, ще щось різні
про неї яка полегшує відмінною від інших.
Знову ж таки є посилання, а в тому, що мало роги якимось чином призведе до знищення з трьох
оригінальних десять королівств, який ще інший ідентифікатор антихриста і може визначатися з
історичними записами.
Яку націю розташований десь у Європі чи у Північній Африці, після того, як вона була створена
як нація, викликали три з оригінальним десять царств повинні бути знищені? Тільки з знання історії
може вас цю інформацію. В одному з наступних уроках перейдуть в деталях, історичні доказів того, що
дає ідентичності для антихриста.

Релігійний лідер
І буде говорити більше слів (богозневаги) проти Всевишнього, він повинен носити на святі
Всевишнього, і думають, зміна разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і
часу і ділення час. Данило 7:25

Говорить говорить
І він буде говорити більше слів проти Всевишнього.

Пам'ятайте: якщо ви замінити на слова великого блюзнірство, у вас буде краще зрозуміти,
що ця маленька роги або голову нашої маленької країни говорить. Це свідчить про мені що голову
нашої маленької країни має якусь релігійного призначення, в тому, що він зневажає Бога проти Бога,
який хотів би запропонувати, що начальник цей маленький нації проповідує сатани помилкових
Євангеліє, в тому, що він говорить опозиції до Святого Писання Божого слова.

Зношується святих
Слів: "повинен зношується святих Всевишнього," є ще один спосіб сказати, що війни, які анти
Христос проводить проти святих Бога є успішним, і що святих зменшилися у номер протягом довгого
часу, що анти Христос надається на війну на них. Фраза "зношується святих Всевишнього,"
відноситься до гоніння на святі Бога. Якщо ви пропустили це раніше, святих є ті, хто приймає Христа як
Бога живого, оголосити його своїм Спасителем і дотримуватися заповіді Бога, якого I номер себе. Тому
що ці слова говорять є що антихрист переслідує святих Бог безперервно.

Переслідує Святого
Слово "Persecutes" означає: систематично піддати групи люде
й до жорстоких і несправедливо лікування через їх
етнічного походження чи релігійної належності. Це
найкраще відображаються в католицької церкви "випробування інквізиції," катування, hangings і
печіння в стеку, тих, хто виступає проти або представити відмовився церкви від помилкових догм і
традицій.
Якщо ви вважаєте, десять рогів або Націй, які виникають від, Римської імперії, потім малий Ріг
приходить з-поміж них і починає переслідування святих. Це доведений в історії, і це Римська церква що
Історія показує нам, що зробив це звірства, тому це Римська церква що антихрист, як він є
символом, як мало роги.

Переслідує безперервно
Тут є щось для вас задуматися. В цих віршах ми сказали, що антихрист буде переслідувати
Божими святими безперервно. Знаючи, що це правда і ви вважаючи себе християнином, або Святого
Бога, то чому ви не будучи гонять? Чи можливо, що ви не підходить визначення, яке Ісус дав хто є Бог
Сен, яка є: , хто тримати Божих заповідей і мають свідчен
ня Ісуса Христа?
Божих заповідей є Десять заповідей. Ви підтримуєте всіх десяти заповідей як вони викладені в
книзі Вихід глава 20? Свідчення Ісуса Христа носить двоякий характер, Ісус показав, що він є Бог у
плоті людини, Месії і те, що він вчив, що був приносити до завершення (виконати) наше розуміння
моралі Бога, зазначену в десять заповідей. Ви приймаєте це Ісуса і потім прожити своє життя і змінити
ваш моралі від одного гріха в один, як Бог? Якщо це хто ви тоді ви Святого Бога, якщо ви
виправдовують будь-який з що це визначення тягне за собою, то ви не Святого Бога.

Анти Христос виникає
Таким чином, через деякий час після розпуску Західної Римської імперії, десять менші царства
виникають. Після цього інше буде піднятися з числа десяти, вищипування вгору три з них в процесі.
Історично, ми знаємо, Риму був звільнений і впав до варварів, у цьому році 476 оголошення. Таким
чином, цей маленький нації має виступити мають деякий час після цього. Римської церкви був
створений імператор Костянтин в 300's оголошення, так що багато-хто скажуть, що Римської церкви не
може бути анти Христос, тому що вона існувала до встановлення десять королівств. Це не створення
анти Христа на землі сатана, що приносить виконання пророцтв Бога, як було зазначено в книзі Даниїла,
але створення антихрист як національної держави з можливістю переслідувати і вбивства.
У цьому році 538 Оголошень імператора Юстиніана дав Римської церкви суверенітет земель, які,
як відомо, як у Ватикані. Цей суверенітет являє собою становлення незалежної нації. Саме це
перетворює Римської церкви в анти Христос, і тому, що це відбувається після встановлення десятку
королівств, Римської церкви, то відповідає цього пророцтва.
Так що ви зрозумієте, анти Христос є рук сатани на землі і як така існує з часу Адама і Єви. Хоча
вона мала вплив на тій чи іншій мірі, він ніколи не мав владу, щоб переслідувати або тим, хто дав
справжнє вбивство і правильний поклоніння Богу створення доти, поки встановлюється через Римської
церкви у 538 Оголошень. Це подія, що Бог дав пророцтва в книзі Даниїла.

Час пророцтва
Так що ви будете знати, що це також час пророцтва. Слова, "час і часу і ділення час," позначає
певного часу. Що робить цей час пророцтва є інформувати нас кількість часу, що цей маленький нації,
анти Христос, матимуть право приймати війни святих.

3.5 щось
В останній частині цього вірша з'ясовується, що ця брехня антихриста і його гоніння на святі
буде дозволено піти на деякий час і часу і поділу часу.
Це не просто слова. Вони відносяться до певного періоду часу, 3,5 щось. Як я знаю, це являє
собою 3 ½?
По-перше, час = 1,
Часи = 2,
Розділивши час = ½.
Додати їх разом, ви отримаєте 3 ½.
Цей вірш не розробити щодо того, чи є він 3,5 днів, тижнів, місяців або років, це тільки дає нам
номер, який представник період часу ще не ясно. Є й інші вірші цей же період часу в Біблії, але
розповіла або враховуючи по-різному, роблячи таким чином, Бог дає нам інші посилання для надання
допомоги у розумінні цього часу символіка і його тривалість.

Сорок і два місяці
Однією з них є знайшов наступне:
І було дане до нього Говорячи рот і говорить; результатів і влади було дано йому: продовжити
сорок і два місяці. Одкровення 13:5

Пам'ятайте: Я показав, як Бог вчить нас, даючи інформацію, то на дає нам додаткову
інформацію, спираючись на те, що він вже дав. Це те, що він робить у цьому вірші, Одкровення 13:5.
Цей вірш має на увазі антихрист з слова так близько, як ті, що використовуються Даніель, про те, що
роблять неможливим, щоб не бачити це. Але замість кажуть час, разів і ділення час, як він зробив в книзі
Даниїла, Бог використовує слова, які мають більше значення, сорок два місяці.

1260 днів
Сорок і двох місяців – 42 місяців, що виражається до 3 років по ½. Якщо ви берете 42 і ділимо
його на 12 місяців на рік, ви отримуєте 3,5 років. Якщо потім множенні 3,5 рази кількість днів у році як
зберіг ті часу апостола Іоанна, або 360 днів, ви отримаєте, 1260 днів.
Зберегти цей номер 1260 днів на увазі для подальшого використання. Це важливо в виявлення
інший ідентифікатор антихриста. Я впевнений, що кожного разу, коли цей період часу згадується, він
посилається на той же час в історії, ту саму дату початку на ту ж дату закінчення, тобто вони працювати
одночасних одна до одної.
З цим правильність визначення 3,5 засобів може бути питання, коли робить почати цей період
часу, і від цього ми можемо визначити, коли це закінчиться? Бог покаже, це Крім того, читайте далі,
щоб дізнатися.

Перший брехні сатани
Існує щось про це, що я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли сатана в образі вужем сказав, що спочатку
брехати Eve, Буття 3:4, хоча простий брехня, він мав глибокі наслідки для Бога. По суті, сатана
besmirched добре ім'я та репутації Бога. Сатана зазначив, що Бога брехуном і брехун. Якщо хтось гукнув
ви брехун, і ви не були, потім що б ви зробили? Як би ви переконати інших, що саме обвинувачем, що
не було брехун ви? Це ця спроба Богом очистити своє ім'я від будь-якої підозри, чому він не просто
видалили сатана від існування друга він виявив Люцифера зрада.

Людина не
Це мало роги, або як ми тепер знаємо, цей маленький нації, є анти Христос, що ви сказали про,
так як ви були дитиною. Різниця лише в тому, що ви знаєте історію було змінене від істини, без сумніву
антихриста себе.
Як ви можете бачити те, що ми вивчили до цих пір, що анти Христос не однієї людини, який
виникає і бере владу деякий час просто до другого приходу Ісуса, але які анти Христос є маленькою
країною, чиї довгому ряду лідерів, за кілька століть, буде говорити говорить проти Бога, його час і його
закони.

Ви повинні знати, що говорити говорить чи не просто означає, говорити, але також насправді
робити блюзнірство акти, такі як переписати законів Бога. Наприклад, змінювати Святий день суботній,
що Бог визначає сумнівів у четвертої заповіді як сьомого дня.
Анти Христос через брехню посилального дня суботи сьомого дня тижня на перший день тижня,
для яких немає нічого в Писанні резервні перенесення, показуючи його, щоб бути брехні сатани, сатана
помилкових Євангеліє, яке знаходиться в прямій опозиції до законів Бога.

Пам'ятайте трюїзм Бога: Якщо Бог не говорити, це неправда. Якщо немає нічого на
сторінках книги Біблії, що надає підтримку Бога або Ісус дає команду або інструкції, що перший день
тижня є лордів Святий день відпочинку, то він повинен бути lie.

Сатани представника на землі
Пам'ятайте: анти Христос є представником сатани на землі. Будь-який інший анти Христос
робить це з повною підтримкою сатани. Таким чином, ви могли б сказати, що говорить, розмовною
лідерів нашої маленької країни фактично слова сатани, (сатана помилкових Євангеліє). Таким чином, ці
лідери знаходяться під впливом сатани або так тісно вирівнюються з такий же особистості, що сатана
має, що нема різниці між ними.

Пам'ятайте занадто: Сатана не є одна людина, "Люцифер"; Сатана є хто-небудь або
будь-якої групи, які поставили себе в опозиції до слова Божого. Люцифер був перший "сатана," впав
ворог, але всі інші, включаючи ангелів, що впав з неба, з Люцифер, також є "сатана". Якщо ви, почувши
слова Божого і правди там, провести ще до брехні сатани, то ви теж, сатана.

Для прикладу: Я показав, що сьомий день – справжній день лордів день відпочинку; Таким
чином, якщо ви збираєтеся продовжувати дотримання як справжній суботи, неділі, то ви показують, що
ви відмовитися від Божої істини, на користь брехні сатани, який ви виготовляєте дитина сатани.

Всі будуть виявлені
В кінці днів, які ми в даний час і в, що який ховав Сатана буде виявлено, це те, для тих, хто живі
в ті дні, вибирати між брехні сатани, прийняті до розгляду правду протягом століть, або визнати, як
насправді, слово Боже. Це дається підтримки в наступний вірш.

Бо немає нічого не охоплені, які не повинні бути розкриті; ні приховано, який повинен бути
невідомий. Лк. 12:2
Бо немає нічого не охоплені, відноситься до людини розуміння Біблії. Багато Біблії дано на
символікою, тому вкрай заплутаною, поки на символікою розуміли. Через ці труднощі в розумінні
сатана зміг сказати його брехня з мало або взагалі не опозиції. Це-це відсутність опозиції, що має
переконав людей що брехня правду крізь століття. Але те, що вище вірш є говорив мені, що настане час,
"кінець днів," коли ці символікою отримаєте означає, Розкриваючи Божої істини і піддаючи брехні
сатани. Який я проявляють вас на сторінках ці уроки, тобто виконання вище пророцтва з книги Луки.
Які не повинні бути розкриті, є Ісуса обіцянку, що повне розуміння всієї Біблії, і все, що це
означає, що буде Маніфесту, в якийсь момент, я пропоную в кінці дні і я подальші свідчать, що все, що
я писав і розміщені на цьому веб-сторінки, було дано мені Богом виконання цього пророцтва.

Змінити разів і закони Божі
Думаю, зміна разів і закони , відноситься до Бога разів і закони. Я думаю, ви знаєте, що Божі
закони Десять заповідей, написані в камені Бог власний палець, символізують вони повинні тривати
вічно. Тут є те, що ви можете взяти до уваги. Якщо сатана намагається змінити законами Божими, що
ми знаємо, щоб бути Десять заповідей, то ви не думаєте його сенс тримати Десять заповідей, щоб
поклонятися Богу, правда? Якщо сатана намагається змінити їх, то для вас не тримати Десять заповідей,
не що поклав ви на стороні сатана замість стороні Бога?

Часи Бога
Ви може повністю не зрозуміти, що таке посилання на рази Бог , тому я буду давати пояснення.
У процесі створення вперше встановлена Господом сім день тижня. У перший день Бог почав
створення від займання створення іскри а потім почав маніпулювати те, що він створив. В останній день
тижня, або сьомий день, Бог відпочив від усієї праці своєї. У цей Бог створила сім день тижня.
За сім днів творіння буття 1:1 до буття 2:5, Бог створив те, що не входить до переліку створіння,
але був створений тим не менш. Бог створив час, або принаймні Бог дав, як час слід дотримуватися.

Зверніть увагу: в кінці кожного дня праці в його створення Всесвіту, Бог дає ім'я в день, а
також все, що він створив. Наприклад, наприкінці шостого дня, Бог говорить, "І був вечір і був ранок

шостий день." Це означає, що Божий день починається у sundown, яка є ще один спосіб сказати, веч
ір, проходить через ніч в ранок і потім через день р
аз повернутися до вечора і закінчується знову у
sundown. Як ви без сумніву знають, ми не тримаємо час таким чином. Новий день для нас починається з
12:00 ранку або опівночі. Це було викликано сатана мінливих часів Бога.
Я думаю, ви погодитеся, що сатана узявся в справах людини і їхні країни, з початку. Тому цілком
логічно, що у нього були деякі роль у впливі лінійки Риму. Я не впевнений, коли, але безумовно під час
встановлення Римської імперії, настав день бути виміряна з ранку наступного ранку, або сонця до сонця.
Іншими словами, коли сходить сонце, є новий день, поки вона піднімається знову наступного дня.
Якщо ви помітили в сім днів творіння, Бог вимірює його від вечір і був ранок в рамках нового
дня. Це означає, що Бог є про те, що від вечір всю ніч і ранок, в тому числі це новий день. На сонце вниз
той день закінчується і ще інший новий день починається. Це сатани через його вплив на лінійках
людина, що ми більше не живемо за Богом даний час день.

Sundown до Sundown
Коротше кажучи, новий день починається в сутінках або сонце вниз і закінчується на сутінки або
сонце вниз 24 годин по тому. Це краще бути продемонстровано чином четвертої заповіді розповідає нам
спостерігати суботи. Бог дав час, коли суботи вакантним, є у сутінках, в п'ятницю до заходу сонця в
суботу. Новий день суботу починається в сутінках в п'ятницю в sundown. Те, що ми називаємо п'ятницю
вночі через вплив сатани, але насправді це суботу вночі згідно Божий шлях збереження часу. Нового
дня суботи, починається в сонце вниз, так що нічний період, слід назвати, ніч суботи. Я знаю, що це
трохи заплутаним, але це тому, що Сатана був настільки успішним у своїй спробі узурпувати самого
рази Бог, що сатани способом розповісти час настільки вкоренилася в нашу природу, як зробити Богом
час бути дивним.

Порушенні четвертої заповіді
Ви повинні бути інформовані, що сатана успішно працює на переписування законів Бога, як
добре. Найбільш очевидним є дня суботи. Якщо ви спостерігаєте суботи на неділю, то ви знаходитеся в
порушення четвертої Заповіді Божі, вихід 20:8 через 11.

Божого суду
, Але суд сидітиме, і вони повинні забрати панування його – панування, щоб споживати його і
знищити аж до кінця. Данило 7:26
Це цікава суд сидітиме. Це означає, що це, незважаючи на зусилля сатани, він не вдасться та
Божого суду над ним, яке він зробив в Едемському саду, буде стояти. Якщо ви пам'ятаєте,

Перший Боже пророцтво
Сам Бог зробив найперший пророцтва, як показано в наступних вірші.
І сказав Господь Бог змієві, "що зробив ти, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину
польову; на своїм череві будеш ти йти і порох ти їстимеш всі дні свойого життя. І я покладу
ворожнечу між тобою і жінкою і між насінням твоїм і насінням її; воно зітре тобі голову, а ти будеш
жалити його в п'яту." Книга Буття 3:14-15

Сатана поразок Христа
Найперший пророцтва ніколи не сказав, не тільки сказав Бог, але це перший пророцтво пришестя
Христа, і буде Христа, хто тисне змії голову, або поразки сатани. Фрази, "а ти будеш жалити його в
п'яту" на мій погляд, пророцтва, що вже має прибути пройти. Ми думаємо про євреїв як тих, хто
викликав Ісуса на розп'яття, але це було сатани вплив на євреїв, що викликало це. Тому було в
кінцевому рахунку сатани, який по суті розп'ятого Ісуса, і в так робити виконав вище пророцтва.
Слова, вони повинні забрати панування його – панування, споживати і знищити його аж до
кінця, може бути витлумачено як будучи панування Бог приймає away сатани, але у зв'язку з цим, я
впевнений, що судді були насправді ангели небес, це я зробити висновок через використання цього
слова, "вони". Саме через їх, що Бог очистити його добре ім'я від брехні, висунуті проти нього сатана
Адама і Єви, і після цього до задоволення цих ангелів, то Бог, вільний розпоряджатися сатани, але
відповідно до рішення Ангелів.

Якщо Бог говорив він
Я можу помилятися з цього питання і інші сказали мені, як такої, але ось що це дослідження, все
про. Я намагаюся змусити вас думати про нинішніх переконань і з цього тлумачення Біблії, змусити вас
переосмислити те, що ви вірите і утримувати його до світла Біблії і подивитися, якщо ваші переконання
ще вірні. Ви повинні вирішити, ви приймаєте, що слова в Біблії не просто надихнув Бога, а що Бог
спосіб спричиняли повинна бути написана. Якщо так, то як можна християнин прийняти те, що не
підтримується Біблії за те, що говориться в Біблії? Якщо Бог говорив це ви знайдете його в Біблії, якщо
Бог не говорити це, то це не підтримуються у слова в Біблії і брехня.

Святим Дана
І царства, володіння та велич Королівство під весь неба, паспорти видаються людям святі
Всевишнього, якого царства вічного царства, і всі домініонів повинен служити і підкоритися. Данило
7:27

Прийняти Примітка: Королівство під небом , щоб приділяти святих Всевишнього, не в
Царство Небесне, сама. Цей вірш продовжує стверджувати що Божого Царства, в Царство Небесне є
вічним, і всі домініонів або повноваження він дає іншим, повинен служити і підкоритися. Іншими
словами, святі буде надана владою над землею, але вони все ще будуть підпорядковані Богу. Це
підтримує наступні вірші.

Ісус підлеглого до Бога
На як батько має життя в собі; так він дав Сина мати життя в собі; і дав йому владу, щоб суд
учинити також, тому що він є син людина. Іоанна 5:26-27
Що це говорить мені, в тому, що навіть Ісуса як лінійок Земля тисячу років, навіть так підлеглих
Бог Отець Небесний.

Даніель Обуриться
До цих пір є краю матерії. Як на мене, Даніель, мої роздуми набагато турбувала мене, і моє
обличчя змінилося в мені: але я тримав це питання в моєму серці. Данило 7:28
У вище віршах Даніель говорить нам, тепер розуміє, що Бог була показані його, але що це знання
є тривожним для нього так само. Я бажаю, щоб виявити, що це вірно для мене, як добре. Бог наділив
мене силою розуміння. Саме через це розуміння того, що є істина і що це брехня, що я вже приступив
важким завданням написання ці уроки та розділів веб-сторінки. Незважаючи на це, я впевнений,
пригнічені в моєму дусі знань, що так багато того, що навколо нас, я тепер бачити рук сатани залучати
в. Це сумно і сумно, коли я намагаюся показати іншим, що я люблю найбільш в цьому житті, ці
прописні істини, що вони відкрито відкидають те, що я проповідую, до такого ступеня, що я
стурбований тим, що вони ніколи не може перетворити справжнє поклоніння Богу і таким чином бути
втрачено до вічної смерті. Тільки яскрава пляма на у всіх це знання, що ця веб-сторінка в даний час
розглядається тисячі людей світу над, від всі нації і мови. Незважаючи на те, що ті, що я люблю
найбільше з відхилити цих писань, це добре, щоб знати, що багато інших в світі принаймні проявляє
інтерес до читання їх.

