Урок 17
Час лінія пророцтва
Останній шанс, 70 років для Ізраїлю
Перші кілька віршів глава 9 є Даніель просити у Бога про прощення гріхів народу Ізраїля, і його
прохання, що Бог дав свій народ ще один шанс, а також про те, що нагадують Бог свою обіцянку, щоб
привести людей назад до Єрусалиму після сімдесят років, як і було обіцяно в книзі Єремії. Я знаходжу
Данила молитві до Бога рухомих і важлива причина чому Ізраїлевих синів втратив свій заповіт з Богом, і
тому Господь дозволив руйнуються перший і другий храмів. Саме з цієї причини я включаю Деніелс
молитви в ці уроки.

Книга пророка Єремії
У перший рік Дарія син Ахашвероша, насіння мідії, який було зроблено для короля realm халдеїв; В
перший рік його царювання я Даніель розуміти книги кілька років, про що Слово Господнє прийшли до
Єремії пророка, що він дозволить досягти сімдесят років у desolations Єрусалим. Данило 9:1-2
Очевидно, Даніель мали доступ до Писання Єремії і дізнався про Боже попередження призвели
до руйнування храму і місто Єрусалим, і що Бог буде вилити свій гнів протягом 70 років стосовно дітей
Якова.

Даніель розумів Вавилонської імперії
І всією цією землі повинна бути на запустіння і здивування; і ці народи повинен служити цар
Вавилону сімдесят років. Єремія 25:11
Слів: "і ці народи" відноситься не тільки народ Ізраїлю, але й всі народи, які були в цій галузі,
включаючи Єгипту.

70 років, не дні
Ви повинні зрозуміти, що тільки в "кінця раз пророцтва" коли згадується в день, або фразу, яка
зображує період часу вимірюється в дні, відбувається застосування одного разу протягом одного

року . У цьому вірші, що у зв'язку з пророцтва пророка Єремії, Бог використовує слова Сімдесят
років; і це пророцтво про період, що народ Ізраїлю, повинен знати, Божий гнів і не є "кінця раз
пророцтва." Тому буквальне сімдесят років, не пророчими. Слід також зазначити, 70-літтям пророцтва
приходить до одного разу один рік сенс як це викладено в книгу Єзекіїля, що далі дає підтримку до того,
що це не є об'єктом одного разу один рік розрахунок.

Даніель молиться Господу Богу
І я можу встановити моє обличчя до Бога Лорда, шукати молитвою і благання, з голодування і
оперезана й попіл: та я молилася до Господа мій Бог зробив мій сповіді і сказав: "Господи, великого та
страшного Бога, зберігаючи заповіта та милість на них, що любить його і їм, що виконуємо Його
заповіді;" Данило 9:3-4

Милосердя до них, що любить його
Навіть Даніель знав, що правильний поклоніння Богу вимагає збереження десяти заповідей,
соромно мені, що ті, хто називає себе християнської сьогодні схильні вірити брехні сатани, що Десять
заповідей виконує до точки програм, надання їм застарілих Христос коли він був прибитий до хреста,
яка звичайно є брехнею. Особисто я вважаю, це сатани найбільший лежати, тому що немає нічого в
Писанні, що надає підтримку, поки весь світ приймає цей лежать як Божої істини. Настільки успішною,
Сатана був в обманюючи людина.

Їм, що дотримуватися його заповідей
Цей вірш, то інший приклад де Бог говорить нам любити його, то дає нам визначення того, як
проявити цю любов, яка повинна дотримуватися його заповідей .

Ізраїль згрішив
Ми згрішили, взяли на себе зобов'язання неправди і зробили несправедливі і повстав, навіть за
відбуває від Твоїх заповідей і від твого судових рішень: Даніель 9:5

Ми згрішили і взяли на себе зобов'язання беззаконня, Даніель допуск до гріхи народу Ізраїля і
його прийняття на себе молитві до Бога, питаючи, що Бог простить своєму народу.

За Departing від Твоїх заповідей і твої судових
рішень
Слово "заповідь" визначається як: вчення, інструкція або закони.
Слово "Заповідей" також визначається як: правила, інструкції або принц
ипу, що направляє чиюсь дій, особливо та, яка прове
де моральної поведінки, яка звичайно є ще один спосіб сказати, «Боже Десять
заповідей».
Слово "суд" визначається як: ухвал, вирок і укази.
Те, що Даніель каже: є, що він розуміє, чому Бог карає народ Ізраїля, це тому, що люди
перестали, зберігаючи законами Божими, десять заповідей. Не читача врахувати це правильний, якщо
Бог буде покарати свого обраного народу, синів Якова, оскільки нездатність дотримуватися його
заповідей, що він також хотів би покарати поган, які називають себе християнської, але не в змозі
стримати ті ж заповіді? Для християнина думати себе вище Заповідей Божих є не чим іншим ідіотизму,
створений брехнею сатани.

Ігноруються пророки Бога
Ні мають слухалися ми раби твої пророків, який говорив в ім'я твоє наших царів, наші князям і
наші засновники і всім людям на землі. Данило 9:6
Господи, праведність belongeth тобі, але нам плутанини обличчя, станом на цей день; для
чоловіків Юди та мешканців Єрусалиму і до всього Ізраїля, що знаходяться поблизу, і, які далеко через
всі країни куди ти маєш driven їх, через їх браконьєрство, що вони мають trespassed проти тебе.
Данило 9:7
Знову ж таки, Даніель зафіксувало поліпшення розпізнавання осіб, trespassed або не вдалося
зберегти Божі закони, десять заповідей, і що це тому що Бог карає їх.

Гріхи народу
Господи, нам belongeth плутанини обличчя, до наших царів, наші князям і нашим отцям, тому що
ми згрішили проти тебе. Господь, Бог наш належать потіхи та прощення, хоча ми повстав проти
нього; Ні ми підпорядковувалися голос Господь, Бог наш, ходити в своїх законів, які він поставив перед
нами за рабів своїх пророків. Данило 9:8-10
Побачиш, що? Даніель говорить нам, що це було за наші гріхи народу Ізраїля, спричинило Бог
Народ Ізраїлю повинні бути знищені. Чи знаєте ви, що являє собою гріх?
Мойсей вважається пророком Бога, і саме за нього, що Бог поставив перед Ізраїлевих синів його
закони, і пророків у інші Бог дав попередження, що якщо вони не повернувся до підкоряючись законами
Божими, вони втратили б їх заповіт з Богом.
Якщо у вас які-небудь сумніви перед щодо того, що являє собою гріх, цей вірш повинні мати
ясно дала це зрозуміти. Коли неслухняними або в непокорі слов
о Боже, а потім ви потонули в гріхах. Якщо ви тримаєте в перший день суботній, замість сьомий
день суботній, як Бог викладає в четвертої заповіді, то ви є в бунт та непокору до слова Божого і в гріху.

Всього Ізраїля переступили
так, всі Ізраїль відпали закон твій, навіть, що вилітають, що вони не можуть дотримуватися
твій голос; Таким чином, прокляття вилив на насі клятву, що написано в законі Мойсеєвім раб
Божий, тому що ми згрішили проти нього. Данило 9:11

Свідок проти Ізраїлю
Що клятви, яка Даніель має на увазі від Закони Мойсея і пов'язано з попередженням, що Бога та
Мойсея дав народу Ізраїля, як вони були перетнути через річку Йордан і введіть землі обітованої. Ви
можете читати це попередження в:
Коли ти будеш породити дітей і дітей, та ye повинен мати залишилося довго в землю, повинен
корумпованих самі і зробити різьби образ або подібність нічого і робити зло в Господніх очах Господа,
Бога свого, щоб спровокувати йому до гніву: Второзаконня 4:25

Я називаю неба і землі свідчити проти вас цей день, що зовсім скоро загине результаті
відключення землі ухопися підете над Йорданія володіти ним; Ви не повинен продовжити днів на нього,
але повністю буде знищено. Второзаконня 4:26
Якщо ви хочете продовжити читання це попередження, це допоможе вам зрозуміти, чому Бог є
надання цих пророцтва Даниїла, а також Єремії та Єзекіїль. Бог передбачив що Ізраїлевих синів
зупиняється в свою віру і їх згідно Божі закони сотні років тому, ще до того, вони спочатку увійшли
землі обітованої і створена народ Ізраїлю.

Пророцтво виконана
І він hath підтвердив його слова, які він говорив проти нас а також від наших суддів, які судив
нас, шляхом залучення на нас велике зло: бо під весь неба не були вчинив як вчинив на Єрусалим. Данило
9:12
Даніель підтвердження у цьому вірші який він розуміє, що попередження про Бога та Мойсея
добре було створено для Ізраїлевих синів зробив на ділі падіння від благодаті Божої і розірвати його
заповідей і втратив свою віру і роблячи таким чином, приніс Боже покарання на них, як Бог передбачив,
що він буде.

Отче наш на небесах
Як написано в законі Мойсеєвім, це зло, що прийшов на нас: але зробили ми не нашу молитву до
Господа, нашого Бога, що ми могли б відвернутися від наші провини і зрозуміти правду твою!. Данило
9:13
Як зробити наші засновники плоті догану і дати покарання, коли ми неслухняними, так що теж
робить Небесного Батька покараю і покарати, коли ми неслухняні його слова і його законом. Людство є
діти Бога, як і ви, як батько покарати вашої дитини, коли він або вона порушує правила, так теж Бог
покарав його дітьми за порушення його норм.

Бог – праведників
Тому hath Господь дивився на зло і приніс його на нас: бо Господь наш Бог є справедливий його
праці яких той чинить: бо ми підкорився не його голос. Данило 9:14

У цьому вірші Даніель є погодившись з Богом, що його Єрусалим і народ Ізраїлю, було просто і
не несправедливо, лікувально -могло бути можна уникнути, якщо люди просто провів свою віру і
продовжують дотримуватися Божих заповідей. Даніель показує, що він приймає, що Бога
Всемогутнього, і що людина повинна дати послух йому.

, Зверніть увагу: На час Даніеля люди народ Ізраїлю, на межі втрати їх заповіт з Богом.
Чому, тому що вони зупинилися, зберігаючи законів Бога, який є Десять заповідей. Якщо Бог візьме
його заповіт від свого обраного народу за не тримає його заповідей, то чому ви думаєте, Бог буде
показувати користь на ті, які називають себе християнином, коли вони не виконуємо Його заповіді, всі
десять з ними? Ви думаєте ви якось більш важливо, щоб Бог потім свого обраного народу? Для
поклоніння Богові, повинні робити це як він команд, (його задоволення на не твоя.), або ви не
поклонятися йому на всіх.
Не маючи заповідей його, ставить вас опозиції до богів волі, тому будь-які поклоніння, що
передбачає ведення його заповіді, не поклоніння Богу створення, але поклоніння помилкові Бога, який
брехав і обдурив вас, думаючи, що Десять заповідей більше не є необхідною частиною поклоніння
істинний Бог.

Заклик до милосердя
А тепер, Господи Боже наш, що маєш вивів народ твій з єгипетського краю з змушений рукою
сильною і ти отримали тобі популярність, станом на цей день; Ми згрішили, ми зробили несправедливі.
О Господи, згідно твоя справедливість, благаю тебе, нехай держиться гнів і твої лють відвернувся від
твоє місто Єрусалим, твої Святій горі: тому що за наші гріхи і за беззаконня наші засновники,
Єрусалим і народ твій стають дорікань все, що про нас. Тепер тому O нашого Бога, почути молитву
рабові і його моління і викликати обличчя твоє світити на твій святилище, що пустиня, для Ради
Господа. О Боже мій, схиляємося твоїх вухо і почути; відкрити свої очі і бути утримання наших
desolations і міста, який називається ім'я твоє: бо не представляємо наші моління перед тобою наших
праведність, а твій великий потіхи. Данило 9:15-18
Даніель показує нам що він відомо що народ Ізраїля не заслуговують того, будь-яка виступає
Бога через свою праведність, бо у них немає; Однак він зачав Бога, що він повинні продовжити його про
милість, бо Бог милостивий, навіть до грішників, що покаятися в своїх гріхах.

Називається ім'я твоє
Господи, почути; Господи, прости; Господи, прислухатися і робити; ні, відкласти твою заради,
О Боже мій: Бо Твоє місто та народ твій називаються ім'я твоє. Данило 9:19
Я не знаю про вас, але я бачу Даніель, на колінах, оплакуючи гріхи батьків і зачав Боже, прости
їм, не за них, але заради Бога власний.

Твоє місто та народ твій
Що то таке ім'я Бога , якщо люди і міста називається ім'я Бога? Місто називається Єрусалим і
люди називають, євреїв, або діти Ізраїлю, тому як ці імена перевести що в ім'я Бога, що Ісус говорить
нам, що є Єгови?

Що таке ім'я Бога?
Щоб зрозуміти це, ви повинні повністю зрозуміти, що таке ім'я Бога, і як я показав вам в
попередніх уроках, ім'я Бога відноситься до особистості, честі та морального характеру Бога, не до будьякого конкретного імені. Десять заповідей Бог дає нам розуміння того, яким бог, його особистості і його
морального характеру. Місто називається Десять заповідей, тому що в рамках храм був столи камінь,
який Десять заповідей була написана на. Люди називають Десять заповідей, тому що це було вірою, як
показали Авраам і подолання наших гріхів, як учив Якова, що вони були вивезені з рабства і зробив в
великої нації.

Габріель повертається до Даніель
І whiles я був говорити і молитися і визнаючи мої гріха, гріх мій народ Ізраїлю та подання мого
благання перед Господом Боже мій Святій горі мій Бог; так, whiles я була виступаючи в молитві,
навіть людина Габріель, яких я бачив у баченні на початку, будучи викликало літати швидко,
доторкнувся до мене про час вечір oblation. Данило 9:20-21
Oblation є молитви до Бога, іноді додають з пропозиці
єю хліба і вина. Габріель був ангел в попередній бачення, якщо ви пам'ятаєте. Даніель
відноситься до його як людину, припускає, що він має вигляд людини та таким самим чином, як раніше,
так що Даніель впізнав його, як те ж людина без проблем.

Щоб дати розуміння
І він повідомив мені і розмовляв зі мною і сказав: "O Даніель, тепер прийшов я вперед дати тобі
майстерність і розуміння." Данило 9:22
Я ніколи не розумів важливості Будучи огляду розуміння, поки Бог так благословив мене
здатність розуміти, що якого було плутанини перед. Моє розуміння Біблії, що Писання не є через будьякі здібності моєї власної, але є подарунком Богом для мене, як він збирається дати Даніель той же
подарунок.
На початку благання твого заповідь і вийшов, і прийшов я розповім про тебе; Бо ти є значно
улюбленого: тому зрозуміти це питання і розглянути бачення. Данило 9:23
Фраза "на початку," відноситься до коли Даніель вперше почав давати вище молитви до Бога.
Тепер Габріель, в своєму розпорядженні Бога, хоче, Даніель є краще розуміння першого бачення, і тих,
хто буде слідувати. Якщо ви пам'ятаєте, Даніель був хворий протягом часу після останнього бачення і,
здавалося, не розумію зміст цього першого бачення, так що я думаю, що Бог хотів, щоб переконатися,
що він дійсно зрозумів, що він бачив.

Розуміння кінця раз пророцтва
Існує величезна помилка про кінця раз пророцтва, і все обертається навколо того, що ті, хто
вводить в оману брехнею сатани, не дозволяють за один день за один рік аспект цих пророцтв. З цієї
причини часто вважають, що ці пророцтва до сих пір виникають, і що вони те, що відбувається просто
перед другого пришестя Ісуса Христа.

Сатана прищеплює плутанини
Не дозволяє за один день протягом одного року робить пророцтва настільки заплутаним, що вони
не є інформативним, але якраз навпаки, яка є як сатана хоче, щоб бути. Настільки заплутаним засмучені
більшість людей вважають, що буде третій Храм побудований. Бог дав Сина взяти на себе гріхи всіх
людей, що вони могли б бути узгоджені з ним. Бог ніколи не допустить третій храм буде збудовано.
Чому ви думаєте, що мусульмани було дозволено побудувати їх купол скелі на сайті перших двох
храмів? Бог дозволив це таким чином, щоб запобігти євреїв коли-яке будівництво ще один храм, тому
що він знає, що якщо вони були, щоб зробити це, вони знову почне жертвопринесення тварин на
очищення від гріхів. Це було б гидоту для Бога, те, що дав такі дорогоцінні жертву (Ісуса) для цієї мети
вже. Бог дає підтримку вище в наступні вірші.

Втомилися від тварин жертви
До якої мети є безліч жертв ваших мені? Промовляє Господь: я сповнена цілопаленнями баранів
і жиром ситих телят; і я в захваті не кров бики, або овець або кіз він. Ісаї 1:11
Вище попередження було приділено нації ізраїльтяни пророка Ісаї, близько 120 років, перш ніж
Вавилон руйнує Єрусалим і його храму. Як сказав Бог, і Даніель зізнався у своїй молитві, народ Ізраїлю
нації цікавість не до пророків навіть не Ісая.
У це попередження, Бог говорить людям що їх жертви тварин більше не потрібний з Богом. Вся
мета жертвоприношення було, щоб змити ви чинили гріх, але для цього ви повинні дійсно зізнатися,
маючи чинили гріх і потім каюся зло шляхи і через жертву як символічна jester відмовитися від вашої
гріховності і тим самим привести у виконання не гріх все більш.
Народ Ізраїля, використовується жертву як способу очищення себе гріха, але потім пішов на
наступний день, щоб грішити на всьому протязі знову. Це як у Католицькій Церкві, ви дати визнання в
неділю і звільняється від ваших гріхів священика, тільки щоб вийти на понеділок і гріши. Якщо ви не
по-справжньому розкаялися з скоєння гріхів, то ви не будете отримувати Божого прощення. Якщо ви не
бажають взяти на себе зобов'язання, що живуть в праведність або свобода від гріха, тоді ти не дитям
Божим, але дитина сатани.

Час лінії Біблії
І він буде говорити великими словами проти Всевишнього і 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 поділу часу. Данило 7:25
Слів: "буде говорити більше слів проти Всевишнього," запропонувати мені, що антихрист, яка
є те, що цей вірш кажучи, проповідує богохульство проти слово Боже.
Слів: ",і повинен носити на святі Всевишнього" запропонувати мені, що анти Христос не
тільки виступаючи блюзнірство, але що вона також переслідували святих Бога і їх на носіння або
якимось чином викликає там числа бути скорочені.
Слів: ",і думаю, що зміни разів і законів" припускає, що анти Христос якимось чином
змінюючи спосіб зберігання рази, що був створений Богом.

Слова, "і, (святих Божому), буде надана в його руку до часу і часу і поділу часу," яка
розповідає мені, що антихрист буде мати тільки за вказаний період часу, щоб переслідувати святих Бога
і не більше.
У зв'язку з тринадцятого вірша Бог говорить, що сила анти Христос, переслідувати святих і
зневажати Бога, дозволять тривати 1260 днів пророчі або буквальне 1260 років. Він розраховується з
наступним чином:
Час дорівнює 1
Часи дорівнює 2
Розділивши часу дорівнює ½
Складіть їх разом, і ви отримаєте 3 ½.
Спосіб, що вірш сформульовано, це дозволяє припустити, що ця 3 ½ пов'язаний з плином часу,
тому ми повинні визначити, що одиниці часу, він говорить про, дні, місяці або роки. Це можна
визначити логічно в тому, що Бог дає антихрист обмежена кількість часу, щоб переслідувати святих. З
те, що розмовляють з вище віршах, я не бачу, як анти Христос міг виконати дуже повинні в єдиний днів
і не місяців, але це займе років, щоб виконати.
Отже, давайте припустимо 3 ½ — роки. Якщо ви приймаєте це означає 3 років по ½, що не буде
дуже багато часу, щоб досягти чого-небудь чи не згоден? Там повинно бути деякі інші значення для
визначення часу, що Бог дає антихрист переслідувати святих Бога.

Пам'ятайте Єзекіїль?
Контексті Єзекіїля
Бог не завжди дає весь сенс, що він пояснює нам у тій же книзі або навіть самий пророка. У
моєму ретельного вивчення Біблії, Бог відкрив можливим способом з розрахунку на 3 ½ пророцтва, як
показано в книзі Даниїла. Я знайшов це, коли я читав книгу Єзекіїля, який дав мені зрозуміти те, що Бог
відкрив Данилу контексті.
Єзекіїль написав його пророцтв в і навколо року 595 до н. Е. Даніель писав вище вірш на або
навколо 555 BC або близько 40 років після Єзекіїль. Даніель є рабом цар Вавилону кілька років після
знищення Єрусалима і це храм. Єзекіїль жив за час, що ведуть до і під час руйнування храму.

Бог дав бачення Єзекіїля знищення Єрусалима і перший храм. Це викликає Єзекіїль молити Бога
про пощаду не заради Ізраїлевих синів, але заради Бога, що носить ім'я богів, не повинні бути знищені і
міста тільки руїни залишив як нагадування про те, що він стояв, і як його люди вже не Бог.

Сто дев'яносто три дні
Бо я поклав на тебе років їх беззаконня, залежно від кількості днів, і дев'яносто днів: Так ти
будеш нести беззаконня доме Ізраїлів. Єзекіїля 4:5
Бог говорить Єзекіїль лежати на свого лівого боку 390 днів, як компенсацію за на нерівності
народ Ізраїлю, який 390 років не зміг утримати Заповідей Божих.

Сорок днів
І коли ти маєш досягнуто їх брехні знову праворуч твої, і свідкуй беззаконня будинок Юда сорок
днів: я призначив тебе кожен день протягом року. Єзекіїля 4:6
Потім Бог говорить Єзекіїль лежати на правому боці, таким чином даючи компенсації за Юдеї
обіцянку про порушення або порушення пакт між ними і Бога.
Народ Ізраїлю в цілому здригнувся відповідно Заповідей Божих 390 років, у той час як люди
Judea тільки втратила свою віру за останні 40 років до Єзекіїля.
Це потім створено одного разу на рік, що Бог продовжує у всіх кінця раз пророцтва. Саме через
цей порушення заповіту, що Бог загрожує знищити Ізраїль; тому є Єзекіїля виплату що Бог
простягається цей милість до народу Ізраїля і робить один день за один рік використання в кінця раз
пророцтва. Це також закладає основу для Бога, щоб дати народу Ізраїля одна можливість залишатися
вірним поклоніння Богу, як це задоволення Бога, що він бути поклонялися.
Бог, створений у цьому вірші та інші із книгу Єзекіїля, з метою кінця раз пророцтва, тобто кожен
день по суті представник одного року. Ви можете думати про це один день протягом одного року як
милість, що Бог продовжено до Єзекіїля як плата за переходом на його персону на покаяння для своїх
співвітчизників весь.

Розрахунок
Тому ти будеш встановити твоє особа облоги Єрусалиму і твою руку повинен бути виявлені, і
ти будеш пророкувати проти нього Єзекіїля 4:7
Такий підхід дозволяє потім нам визначити, що дорівнює 3 років по ½ 1260 днів, розрахованої за
допомогою 360 днів на рік, як це було за часів Данила і Ісуса. Як ви можете бачити, (3,5 роках
помножений на 12 місяців дає вам 42 місяців. Якщо помножити число діб на рік, або 360 3.5, ви
отримаєте 1260 днів.) Дані виражені як пророчі днів. Замість того, щоб днів у пророцтва 1260 пророчі
дні стають буквальне 1260 років через оплату по Єзекіїль, один день за один рік.
З цього розрахунку визначається тепер ми знаємо, що "час, час і ділення час рівних буквальне
1260 років.

Пророцтва склало 1260 днів
Такі дії є розбивка всіх час лінія пророцтв, які дорівнюють 1260 днів з вірші де вони можуть
бути знайдені. Як ви продовжити ваше дослідження ці уроки, ви погодяться зі мною, коли я зробити
висновок, що кожна з цих пророцтв стосується той же період часу в історії, що вони не збігаються з
один з одним. У кожному з цих віршів можна обчислити на 1260 днів з їх змістом. Вони називаються
пророчі днів. Кожен пророчі днів дорівнює буквальне рік, як я показав вам у книзі Єзекіїль.

Одного разу на рiк
Через кількість днів, в якій ви шукали землю, навіть сорок днів, кожен день протягом року, ye
несуть беззаконня, навіть сорок років, і пізнаєте свою обіцянку про порушення. Числа 14:34
Поставити цей вірш в контексті, народ Ізраїля слідували Мойсей з Єгипту, і протягом сорока днів
вони блукав в пустелі, постійно скаржиться і не даючи поклоніння Богу. Обурені їх відсутність віри, Бог
забороняє, що ті, що покоління буде коли-небудь крок ніг в землі обітованої, але замість цього будуть
задаватися питанням, сорок рік, рік за кожен день, поки що покоління споживається з віком і помер.
Порушення обіцянки про тут звіщав Бог – це пролом заповіт, що діти Джейкоб зробив проти
Бога і його закони. Бог уклав Завіт з народ Ізраїлю, де люди були необхідні і наказав тримати і
виконувати певні закони, що Бог, покладене на них, в першу чергу Десять заповідей, тому коли народ

Ізраїля нації не зміг утримати свою сторону заповіту, він покарав їх а також створений цей один день за
один рік політики.

НОМЕР 1260
Є два пророцтва, що я знайшов яких виходять прямо і використовує номер 1260.

Двох свідків пророцтва
І я буду давати влади до моїх двох свідків і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів
(1260 днів), одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
Два свідок Бог дасть слово Боже свідоцтво пророчі 1260 днів. Коли ви дозволяєте один день за
один рік, як це вказано у Єзекіїля, це буде перетворено на 1260 років, який є одночасно, що анти
Христос має на війну на святі Божого як показали в наступному пророцтва.

Церква Христа захищений
А жінка втекла на пустиню, де вона має місце, приготоване Богом, що вони повинні годувати її
там двохсот тисяч і шістсот днів, (1260 днів). Одкровення 12:6
Жінки є символічним церква Христа або люди, які слідують у вчення Ісуса Христа, які
називаються святими Бога.
Ці святі Бог надаються захисту від антихриста пророчі 1260 днів. Коли ви дозволяєте один день
за один рік, це буде перетворено на 1260 років святих Бог надаються захисту від антихриста в пустелі.

Час, раз і половину часу
Анти-Христос має 1260 років
І буде говорити великими словами проти Всевишнього, він повинен носити на святі
Всевишнього, і думають, зміна разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до за час і
часу і ділення час. Данило 7:25
Анти Христос Дана 1260 років зневажати Бога і переслідувати святих Бога.

Пам'ятайте: Час дорівнює 1, разів дорівнює 2 і ділення час дорівнює ½. Це складає до 31/2
років, яка дорівнює пророчі 1260 днів. Один день за один рік дає вам 1260 років.

1260 років до рассипьте святі люди
І я чув, одягненого в білизни, який був по водах річки, коли він підняв праву руку і лівої руки до
неба і заприсягнув ним що твоя навіки, що станеться, для часу, часів і до половини; , і коли він повинен
домоглися до рассипьте влади святими людьми , все це повинна бути закінчена. Даніель 12:7
Цей вірш говорить нам, що анти Христос не просто переслідувати Святим Богом, але тому, що
переслідування, святі "розпорошу," на пустиню в декількох місцях по всій римській імперії та за її
межами.

Жінка надано притулок 1260 років
І жінка отримали два крила великого орла, що вона може літати на пустиню, на її місце, де
вона годуватися за час і раз і половину часу, з лиця змія. Одкровення 12:14
Жінка несе церкви Христа Святих Бога; вони даються 1260 років до сховатися в пустелі, де вони
будуть безкоштовно поклоніння Богу, як Бог команд без втручання або переслідування з анти Христос.

Коли 1260 років почати?
І з того часу щоденний жертва повинна бути забрані і гидоту, яка вирізняє пустельному
настроювання, буде там за тисячу двісті і дев'яносто днів (1290). Даніель 12:11

, Зверніть увагу: Це вище віршах не відноситься до пророчі 1260 днів, але пророчі 1290
днів.
Питання повинен ввели свої думки, коли ці пророцтва час почати. Чи в 1260 році період часу
почати той час, коли починається 1290 рік періоду часу?
Ви повинні мати всі докази, що стосуються ідентичності анти Христос, перш ніж зробити це
відомо вам, так що я дам цю інформацію в більш пізній час, коли ми чітко хто і що антихрист.

Незважаючи на те, що я вже пояснював, що Римської Церкви як анти Христос починається, є
набагато більше, щоб зрозуміти про антихриста that will дати вам доказ того, що це без сумніву, Церква
в Римі, який є оригінальним зображенням антихрист як мало роги.

Анти Христос в Одкровенні
Звір піднімається з моря
Я стояв пісок моря, і побачив звіром підніматися, з моря, сім голів і десять рогів і на його рогів
десять коронки і на його глави ім'я блюзнірство. Одкровення 13:1
У свої видіння, враховуючи апостола Іоанна Ісус використовує графічний символікою схожі на ті
показано Даніель шістсот років раніше. Це він робить, щоб переконатися, що ми бачимо, що Ісус дає
Опис на те ж саме що Бог показав Даніель.
Звір, що піднімається з моря: Як ви пам'ятаєте, чотирьох імперій чоловік були зображені як
чотирьох звірів, підвищення з моря, так що звір бачили піднятися з моря є символічним нації з
імперських якостями, або як може бути визначена як імперію і не лише Америки або нації. У цьому
випадку немає тільки один звір не чотири.
Слово "Імперія" визначається як: групи різних народів, територі
й або народів правлять єдиного органу.

Маючи сім голів
Сім голів це символічним "сім гір" , на якій сидить на звіра. Це ідентифікатор місця, де капітал
місто анти Христос, Вавилону великого, побудований.

Десять рогів
Десять рогів є символічнимдесять королі або царствами"хто ще не царів. Це знову посилання
на десять королівств, що заповнити порожнечу, падіння імператорського Риму, які відбулися в історії в
рік 476 оголошення.

Десять коронки
Десять коронки на десять рогів є символічним, що ці царства буде надана всі повноваження
правда царів, незважаючи на те, що вони в даний час немає ultimate владу справжнім царем. В історії
влади царів цих семи королівств залишилися після того, як три були видалити, була втрачена для
демократичних урядів. Те, що цей вірш каже мені, що людина з кожної нації придбає повноваження
лінійки корабель можна порівняти з ultimate повноважень, які колись царів.

Палаюче полум'я
Це говорить мені, що анти Христос влади були знищені Христа в його друге пришестя. На
посилання, щоб полум'я спалювання, – це довідник з пекла вогню, але також посилання на вогонь, який
випромінює Божої істини на брехні сатани. Який розповідає мені, що слова Божого, коли видно на
людей, правда, слово Боже, призведе до що лежить сатана падати геть і побачені людей бути брехня, що
вони є.

Чотирьох тварин в одному
Був звір, який я бачив, як до Барса і ноги були як ніг ведмідь і його рот як рот лева: і дракон дав
йому свою владу і його сидіння і великий авторитет. Одкровення 13:2

Пам'ятайте: цього звіра є символізм анти Христос, і що Ісус показує цей звір виглядати,
зворотний лістинг чотирьох тварин, що виходить з моря в книзі Даниїла? Бог використав чотири імперії
людина показати, як Сатана буде взяти під свій контроль всіх націй і народів ці стародавні імперій і
через них десять королівств, що заповнити порожнечу, падіння Римської імперії, все пов'язано в один
великий світ імперію. Це говорить мені, що Націй Європи є кожен біт apart анти Христос, як Римської
церкви.

Дракон
Дракон є символічним зображенням сатани. Я буду давати набагато більш широкий пояснення до
ці вірші в книзі Об'явлення, в останньому уроки, так що ви будете знати, що я хочу сказати правду і не
тільки моя думка.

Поранений на смерть
І я бачив, його голови як це були поранені смерті. і його смертельної рани була видужала: і весь
світ питає після звіра. І вклонилися до дракона, що дав владу звірині: і вклонились звірині, говорячи:
"хто, подібний до звіра? Хто здатен воювати з ним?" Одкровення 13:3-4

Весь світ
Існує багато інформації, приділяється вище віршах з двох; Однак те, що я хочу, щоб відзначити
на даний момент є те, що Ісус говорить нам, що весь світ буде давати поклоніння для антихриста. Є
частиною цього світу, якщо ви, то це звучить не логічно, що належать до визначення тягне за собою те,
що весь світ.

Два Євангелія
Так, я впевнений, що ви не вважаєте себе як той, хто поклоняється той антихрист, то одні сатани,
прямо? Все, що я показав, з першого уроку повинні зробити вам відомо, що існують два Євангелія та дві
церкви в цього світу, Боже Святого Писання, який є церква Христаі сатана помилкових Євангеліє та
церкви сатани. Ви можете думати, що ви берете участь церкви Христа, і Б'юся вашої церкви справді
називає себе церкви Христа, але пам'ятайте, сатана обманює, і його брехня свого Євангелія, так що
швидше за все добре, що ви відвідуєте церкву є по суті церкви сатани.

Бути впевнені
Спосіб бути впевнені, щоб порівняти перших чотирьох з десяти заповідей з традицій, звичаїв та
практики вашої церкви. Ваш церкви відстоювати кожний з цих перших чотирьох заповідей, точно так,
як вони написані і означає, що слова насправді є? Якщо ні, то це церкви сатани, засновані на
помилкових Євангелії сатани.

Перші чотири заповідей
Пам'ятайте: перших чотирьох з десяти заповідей показує нам, як Бог команд, що ми
поклоняємося йому. Так Якщо церкви ви йдете спотворені або вилучено принаймні одна з цих перших
чотирьох заповіді від церкви догм і практики, то це не дає поклоніння Богові як Бог команд.

Рот, виступаючи говорить
І там був даний йому рота Говорячи великі речі і говорить; і влада була надана йому:
продовжити сорок і два місяці. І він відкрив рот в богохульстві проти Бога, зневажати його ім'я і його
скинії та їм що зупинятися на небесах. Одкровення 13:5-6
Малий Ріг був зображений як такі, що очі людини і рот виступаючи говорить, в книзі Даниїла;
бачити, як цей вірш говорить рот і говорить, що вона вимовляє. Це Бог робить, щоб показати нам, що
тема обох віршів з Данила і Одкровенні одного.
Говорити по-говорить не повинні тягне за собою фактичних слів говорив. Традиції та звичаї, які
встановлюються, які в порушення Десять заповідей, а також інші слова Божого, є способи Хула
Господа, а також.

Найбільш очевидною брехнею
Найбільш очевидним і легко традиція помічати є дотримання перший день тижня, (неділя), як
лордів суботи, коли четвертої заповіді є дуже ясно, що це сьомий день тижня, що Бог має відведених
для цієї честі.

Сорок і два місяці
І влада була надана йому продовжувати сорок і два місяці. Якщо Ви розділите 42 у 12 місяців
на рік, ви отримуєте три з половиною роки. Якщо ви потім взяти на 3,5 і помножте його на кількість
днів у році, як календар було аж до 1800-х років оголошення, які були 360 днів, ви отримаєте, 1260
років.

Робить війни Божими святими
І він був даний йому, щоб провадити війну зо святими та їх подолання: і влада була надана йому
через всі племена і дар мов і Націй. Одкровення 13:7
Це вище вірші з одкровення говорить те ж саме, по суті, наступний вірш.
І буде говорити великими словами 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

Щоб зробити війну, не обов'язково означає, з мечами та армії, ви також можете зробити війну з
переслідувань, torcher і вбивства.

Анти Христос буде поклонялися
І все, що зупинятися на землі будуть поклонятися йому, чиї імена не записані в книгу життя
Агнця, заколеного від створення світу. Якщо будь-яка людина має вухо, нехай слухає! Одкровення 13:89
У ці два вірші Ісус дає потрібно використовувати Обмежувачі хто це, що дасть поклонятися
сатані шляхом його анти Христос. Всі будуть поклонятися йому, ", імена яких є не написано в книзі
життя." Ваше ім'я написаний у книзі життя? Як ми можемо можливо знати? Якщо ви не можете
знати, з будь-якого визначеності, потім не слід врахувати, що можливо ваше ім'я це не написано в книзі
життя? Що у такому випадку, не ви думаю, що це мудрий, щоб поглянути на вашу віру і порівняти його
з слова Божого, як написано в Біблії, порівняти їх, щоб визначити, якщо ваш вважає, є всі підтримувані
слово Боже. Якщо ви спостерігаєте неділею як лордів суботи, то я можу сказати вам прямо зараз що ви
швидше за все немає ваше ім'я написано в книзі життя, тому що ви в порушення четвертої Заповіді
Божі. Це ще не пізно змінити все це. У книзі життя не написано в камені; імена можна і додав і
видалений, як наш життєвий досвід диктують.

Еволюція анти Христос
Ісус використовує цей символіка звір піднімається з моря, щоб показати, що анти Христос не
тільки людину, але країни, яка має контроль і впливом інших країн та народів. Цей маленький Ріг, тому
досягає стан світу імперії і більше не мало царства в оточенні інших великих королівств, які заповнили
новоутворений залишається від падіння Римської імперії, але мало нації розвивається в імперії, адже
навіть якщо не в ім'я.

В огляді
Вавилон представлена в першу частину статуї, завідувач золота, а також перший звір вийти з
моря, Лев з крилами орла.

Персія представлена другу частину статуя, груди срібло, і другий звір, який виходить з моря,
ведмідь з трьома реберця в своїй ротової порожнини і прогулянки з одного боку, більше, ніж інші.
Греція представлена третя частина статуї, бронзові пояса і третій звіра, крилаті чотири очолював
leopard.
Рим представляє четверта частина статуї, довгі ноги заліза та четвертій тварині, коли побачив,
що Даніель найкращим чином так, що він міг не описати це, за винятком того, що її 10 роги.
10 роги листуватися з десятьох пальцях статуї, які є репрезентативними десять царств або Націй,
яке виникає з дивізіону четверте царство, яке я запропонував Римської імперії, або більш конкретно,
Західної Римської імперії.

Пам'ятайте: четвертого завоювання нації ділиться навпіл перше, (дві ноги і двох футів), і
тоді один з тих половинки ділиться на десять країн.
Якщо ви є студентом, історії, ви будете знати, що Римської імперії ділилася на дві сестри, перші
імперій, Західної Римської імперії та Східної Римської імперії, яка першої відбулося в 235 н. Е. Потім в
476 р Риму звільнений, і це призводить до кінця царського уряду Західної Римської імперії, який був
проведений Європі разом, але лише дивом. З кінця царського уряду десять менших країн Альянсу
виникають для заповнення порожнечі, створені таким чином.

Діаграма імперій
Я ще раз дати вам діаграму, яка відображає імперій, періоди часу. Як ви можете бачити,
розділена Римі все ще триває. Ці оригінальні королівств, за винятком трьох запряжених з корінням
малий Ріг (антихриста); все ще існують сьогодні, коли я пишу ці слова.
Вірш

Королівство

Металеві

Дата

Роки

605 BC - 539 ДО НАШОЇ

66

ідентифікатор
32

Вавилон

Золота голова

ЕРИ
32

Мідію Персії

Груди срібло

539 BC-331 Н. Е.

208

32

Греція

Живіт і стегна з латуні

331 Н. Е.-168 ДО Н

163

33

Рим

Довгі ноги заліза

168 ДО Н. Е-476

644

ОГОЛОШЕННЯ
33

Розділена

Стоп і пальців стоп заліза

476 оголошення -

Рим

та глини

сьогодення

1539

Коли Риму впав у 476 оголошення Східної половини імперії продовження на, і в кінцевому
підсумку перейменовано себе, щоб що Візантійської імперії, поки час християнських хрестових походів,
коли християнська хрестоносців рекомендується зробити це римського папи, звільнений місто
Константинополь, (сучасні день Стамбул), який з часом призводив до руйнування Східна Римська
імперія.

Виникають десятьом країнам
Це було з Західної половини імперії, що десять пальців або роги виникають в межах Європи та
Північної Західної Африки. Це від в них, що малий Ріг, а також виникає. Знаючи це, логічні
ідентичності десять пальців, або роги є десять країн Європи і північно-західній Африці, який районі,
контрольованому Західної Римської імперії, і тому де народи б форма з.

Десять рогів, десять царств
Щоб краще зрозуміти це, ми повинні зробити огляд.
1. чотири великі Королівства (імперій) людина буде виникати.
а. Вавилонської імперії
b. Мідію Перської імперії
c. грецький імперії
д. Римської імперії
2. Римської імперії буде розділити, по-перше навпіл.
а. Східної Римської імперії зі столицею в Константинополі, сучасні день Туреччини.
3. знову ж розділиться на десять Королівства в Західної Римської імперії.
а. Alamanni або німців;
b. бургундів, або у Швейцарії;

c. франків або французькою;
д. лангобардів, або італійці;
e. сакси, або англійською мовою;
ф. Suevi, або Португальська;
г. Вестготи або іспанської;
h. Герули, германських племен з Північної Італії, які в даний час вимерлих;
i. остготів, з області, ми тепер називаємо Австрії, який в даний час вимерлих;
j. вандалами, з сучасної Марокко, який в даний час вимерлих;
4. одинадцятий Королівство виникатимуть, (маленька Ріг).
а. цієї маленької країни буде набратися три оригінальні десятьом країнам, Герули, остготів і
вандали.
b. правителем цієї маленької країни буде говорити говорить проти Бога.
c. цієї маленької країни правитель не буде царем, але будуть обрані інші моди.
д. цієї маленької країни ухвалив як богослов'я, з релігійною людиною як правителів.
e. цієї маленької країни мають вплив і контроль над народами Європи.
ф. цієї маленької країни (антихриста) буде зробити війну на святі Божого.
г. анти Христос буде успішним у знищенні святих Бога.
h. анти Христос буде мати 1260 років, що війна на святі Бога.
i. Божого суду на Сатана буде сидіти, і анти Христос буде знищена в кінці часів.
Я впевнений, ви помітили, що останні три не вимерли. Якщо ви пам'ятаєте, Данило 7:8, сказав,
що малий Ріг б зірвати три з десяти з коренем. Це означає, що знищити повністю, не маючи
можливості з коли-небудь відросли. Ми знаємо, що це насправді сталося в історії, проте для мене в
подальшому дати пояснення цього заходу буде вимагає, щоб інформувати вас про ідентичність анти
Христос, перш ніж ви є всі докази, що дає докази того, що це, як я пропоную.

Останніх трьох імперій
Оперативної пам'яті, Перська імперія
За третього року царювання короля Belshazzar бачення явився мене, навіть до мене: Даніель,
після того, що з'явилися unto мені на першому. Даніель 8:1

Якщо ви звернутися до Даніель Глава 5, буде виявлено, що Belshazzar сина великого царя
Навуходоносора, який став королем, коли Навуходоносор був скинутий Бога і зробив їсти з тваринами
поля.
Ми продовжуємо visions приділено Пророк Даниїл. Це наступного бачення відбувається навколо
553 BC який зробить Даніель близько 66 років.
І я бачив у видінні; і сталось, коли я побачив, що я був на замку Сузи у палаці, який знаходиться в
провінції Елам —; я бачив у видінні, і я був на річці Ulai. Тоді я підняв мої очі та й побачив і ось, там
стояв перед річки ram, яка мала два роги: і два рогів були високими; але один вище, ніж інші і вище
підійшов останнього. Даніель 8:2-3
Бог ще раз за допомогою символікою зобразити те, що вже показали нам, але по-іншому. Це опис
дано два рогів на оперативну пам'ять, таким чином, щоб виявити різні аспекти те, що він показав перед
на аерофотознімку Статуту складається з чотирьох металів від цар Навуходоносор мрія.

Один роги вище, ніж інші
, Але той був вище, ніж інші: Цей опис, який зображує одна Ram магістра рогів як значно вище,
ніж інший спосіб інформування нас, що цю Ram представляє ж царства або нації як ведмідь як істота
тому, що він мав одну сторону вище іншої. Якщо ви пам'ятаєте ведмідь як звір вийшов з моря в
попередній бачення. Як ми тепер розуміємо, ведмідь було символічно Перської імперії, як другу
частину статуї, плечі і груди срібло, так що, отже, оперативної пам'яті з двох роги, один вище, ніж інші,
також є символічним Перської імперії.

Підійшов останній
І тим вище підійшов останній. Моя гіпотеза вище підтверджується тим фактом, що один роги
вище, ніж інші, що є посиланням на ведмедя, будучи вище, з одного боку на іншу сторону, а потім
подальші посилання виконано на те, що вище роги, або більш потужним Ріг, прийшов після першого
вгору. Це узгоджується з історії, в тому, що Королівство на Мідію готелю, слабкіше царства, прийшов
до цього персів, або сильніше царства.
Ви може також помітити, що Бог не говорити знову Вавилону. Це тому, що урок історії минуло
Вавилону, а також той факт, що вся причина за урок історії, щоб виявити анти Христос, і його спроби
обманюючи людині про те, що справжнє поклоніння Богу; тому будь-яку додаткову посилання до
Вавилону не має сенсу в тому, що вдалося досягти своєї мети Показати Вавилон, як стійкі до волі Божої.

Напрямки завоювання
Я побачив барана, штовхаючи на захід і північ і на південь; так що немає звірів може стояти
перед ним, не було там будь-які, які могли б доставити з його боку; але він зробив за його волю і став
великим. Даніель 8:4
Як я вже казав раніше, Бог дає нам інформацію, то в наступному бачення Відгуки те, що він дав
нам перед, а потім дає нам нову інформацію, тому, щоб застрахувати розуміння того, що ми почерпнуті
перед справжнім і з повним розумінням. Я вважаю, що це правда, в цьому та наступні вірші, бо він
тепер дає нову інформацію, ми можемо використовувати для порівняння з те, що ми думаємо, ми
знаємо, щоб визначити правильне розуміння що Божий проявив до нас в цих пророцтв.

Не на схід
Ram є штовхаючи три різних напрямках , але не на схід. Це узгоджується з історії, персів не
намагаються розширити своє Королівство Схід повз річки Інд в Індії, але їх імперії розширити до
кордону з Індією від перед перси завойованих Вавилону.
Слова, ні звірі може стояти перед ним, посилається на той факт, що жоден інший народ міг
встати проти персів, принаймні на початковому після того, як вона завоювала вавілоняни.

Пам'ятайте: звір є символічним нації чи імперії, як роги символічний царств або Націй.

Він Коза, грецький імперії
І як я розглядав, ось він Коза прийшов з заходу на поверхні всієї землі і торкнувся не землі: а козел
був помітний ріг між його очах. Даніель 8:5
У попередній видіннях ми визначається або я повинен сказати, що передбачається, що Греція
буде наступний великий царство вперед після персів, в тому, що історія говорить нам, що це було
греків, які завоював Перську імперію. Цей вірш дає нам більше доказів того, що це правда, як Бог
промовляв.

Поставляється з заходу
Він Коза, походить із заходу: Якщо ви подивитеся на мапі регіону, Греція лежить на захід від
Перської імперії, таким чином даючи додаткових доказів на підтримку наших попередніх припущення,
що третя частина статуя «Спідниця Бронза» та третього звір, "Леопард як звір, є символічним грецький
імперії.

Не торкатися землі
Цей вірш також говорить нам, що на козла він не торкатися землі, яка є ще один спосіб із
зазначенням, що постачається з великою швидкістю. Це звичайно не згоден з ідеєю Барса з крилами.

Помітний ріг
Козел, що він має помітний ріг. Цей, помітний ріг, я вважаю, буде посилання на Олександра
Великого. Олександр є одним які мобілізовані греки вторгнутися Персії, і це історично допустимий
факт, що це був Олександр, що викликало греки переважної впливу на усе Середземномор'я, приїхати в
своєму повному обсязі.

Люті його влади
І він прийшов до оперативної пам'яті, що було дві рогів, які я бачив, стоячи перед річки і побіг до
нього в люті свою владу. Даніель 8:6
Коли Олександр вдерлися до Персії, він зробив це з повної потужності свою армію і його силу
характеру, залишаючи нічого назад. Це дається підтримку ще раз він Коза будучи символічний
грецький імперії.

Переїхав з choler
Я бачив його наблизитися до оперативної пам'яті і він був перенесений з choler проти нього, бив
ОЗУ і гальмо два роги: і не було ніякої влади в оперативну пам'ять, щоб стояти перед ним, але він кинув
його на землю і штампом на ньому: і не було нікого, які можуть доставити оперативної пам'яті з рук.
Даніель 8:7
Будучи студентом, історії не знаю будь-яких інших слів, які настільки точно описати venom
Олександрівському нападу на Перської імперії або руйнівні наслідки його напад.

Великий Ріг Broken
Тому він Коза воском дуже великий: і коли він був сильним, великий Ріг було порушено; для нього
прийшли чотири помітних ті, які до чотирьох вітрів Небесне. Даніель 8:8
Коли він був сильний, великий Ріг була зламана: Це відмінне Опис смерті Олександра. Він був
ще молодий і всю силу своїх завоювань позаду нього коли він помер.

Чотири відомі з них
І бо він підійшов чотири помітних тих, які до чотирьох вітрів неба: Це посилання на чотири
генерали Олександр, який після його смерті розділити його царство між собою. Історія говорить нам, що
чотири генералів, що розділити Олександрівському імперії були, Кассандр Македонський, які взяли
області Македонія, див вище карту; Лісімах, який взяв районами Фракії і західної частини наших днів
Туреччини; Селевк, який взяв, що був відомий як Азії, яка включає в себе Сирії через Схід регіону
Месопотамії до річки Інд; і останнє, Птолемея, які взяли Єгипту.

Прийняти Примітка: що в це бачення звірина не жахливих монстрів, але зображують
оперативної пам'яті і кози, це дві тварини, на яких були зроблені жертви у храмі в Єрусалимі. Я вважаю
це можливість, що Бог говорить нам, що він використовує ці дві країни жертви, щоб привести нас до
справжнього призначення цих видінь. Це також можливо, що це зображення є повідомити нам, що ці
два царства були не переважають сатана або його земні влади анти Христос, але буде наступний і
четвертий імперії виникають.

Анти Христос влади
Малий Ріг
І з одного з них і вийшов трохи Ріг, який розмножувались великий, на південь та на схід і до
приємний землі. Даніель 8:9
Можна сказати, почекай хвилинку, це йде з Греції прямо до малий Ріг, про що Римської імперії?
Це річ кращий сказав з історичної точки зору. Рим хоча латина, був під сильним впливом в її Рання
історія Греції, так що можна сказати, що Римська імперія була не більше ніж продовженням грецький
імперії, як ви могли б сказати, що Сполучені Штати, але продовження народах Європи. У цьому світлі і
той факт, що ми тепер знаємо що Рим повинні зібратися наступного, Бог стрибки вперед до малий Ріг
справити враження на нас, що це не Рим, які він показує всі з цих видінь для, але це було його цей
маленький роги, або анти Христос, що він хоче, щоб бути інформовані про.

Імперія зла
Я повинен також зазначити, однак, Римської імперії історично відома як зло імперії. Це не без
причини. Задовго до створення малий Ріг або анти Христос Римської імперії почався систематичне
виконання і переслідувань, святих Божих. Я вважаю, що це доказ впливу, що сатана мав протягом
лінійки або імператори Риму. Коли стало очевидним, що б падіння імперії, сатани через його вплив
викликало створення малий Ріг або анти Христос, так що він повинен був би ще сила на землі, що він
мав вплив, таким чином, щоб продовжити своє війну проти Божими святими.
Дві точки компаса, що підтримує цей маленький роги штовхають до, що це анти Христос, до
якого має на увазі Бога. Анти Христос вже мали своєї влади, створена в Західній Європі, так як вона
росте у владу і вплив, намагається чинити свій вплив над Східної Римської імперії, а.
Приємний землі звичайно є посиланням на землю народ Ізраїлю, інакше відомий як у Палестині.
У Біблії Бог завжди відноситься до цієї частини світу, або як приємне землі або землю молока та меду.

Кинути вниз деякі
І він воском великий, навіть на хост з небес; і він кинув вниз деякі хоста і зірок на землю і штамп
на них. Даніель 8:10
Одне з визначень слово хост є, "Тварин або рослин, на якому аб
о в якій інший організму живе". Хост Heaven був Богом, чи Ісуса Христа.
Бог дав життя на землі, а без Бога не було б ні життя, саме тому Бог може бути називають хост неба. У
зв'язку з цим Бог є хост, на яких існує все життя.
Інше визначення слова хост є, "численних; безліч." Це теж можна сказати і
про те, що Бог говорив у Даніель 8:10. Цей вірш є посиланням на малий Ріг або анти-Христос, і що вона
кидає або зміни заповідей і рази Бог. Це також може бути посиланням на...
І його хвіст звернув третя частина зорі на небі і їх виганяли вони на землю: і дракон стояв перед
жінку, яка була готова бути доставленими, для поглинути її дитини, як тільки він народився.
Одкровення 13:4
Ви бачите, формулювання схожий у значенні, тому що який є говорив з в книзі Даниїла і
Апокаліпсис, є одним і тим же.

Збільшене сам
так, він сам збільшується навіть до князя хост, ним щоденний жертву забрали, і місце його
святилища був кинутий. Даніель 8:11
Це потім надає підтримку моє твердження, що Бог є "Приймаючої неба» говорив в попередніх
вірші, тому що князь приймаючої посилання на Ісуса Христа, Сина Божого, це що сатана або його анти
Христос налаштувати себе (лупою сам) буде більше або замінити Ісуса Христа , Бог Всесвіту.

Щоденний жертву відвезли
Найближчі кілька слів є кілька значень. Слова і за його щоденного жертву забрали,, є як
заплутаним для багатьох, як це було раніше мені, так і корисним для мене тепер те, що Бог дав мені
розуміння.

Спочатку потрібно знати, хто на слово "його" див. У вище віршах є два персонажі, які
згадуються, анти Христос, "самого себе," та "Принц господаря," Ісус. А потім вірш говорить нам, і
ним щоденний жертву був відвезений. Який з них двох будучи посилається на слово "ним?" Був
щоденний жертву відвезені анти Христос або зробили «князь хоста (Ісуса),» викликати його бути
забрані?
Колінний рефлекс тлумачення б, що анти Христос або сатана викликало щоденний
жертвоприношення, щоб бути забрані. Але я прошу вас, до якої мети? Жертви, проведені в храмі, були
для тих, хто грішили до приходу Ісуса Месії. Ці жертви дозволяли, хто грішили мати свої гріхи змиті.
Таким чином, можна подумати, що б бути вагомі причини для сатани, щоб хочуть взяти його геть,
права. Я пропоную, що сатана волів би що жертви продовження. Чому, запитаєте ви? Жертви більше не
мають схвалення Бога. З Христом, віддавши своє життя на хресті за наші гріхи мета жертви, яких було
символічно правдивої скинії на небесах, збулося. Будь-які додаткові жертви б на нахабство і образу
жертву Ісуса. Таким чином, саме через жертву Ісуса на Хресті, що викликає щоденний
жертвоприношення, щоб бути забрані.

Святилище було відлито
Остання частина цей вірш є ключем до розуміння того, який з двох було, що викликало
щоденний жертвоприношення, щоб бути забрані. "Місце його святилища був кинутий вниз," до слова
"його" є ключовим. Чиї заповідник є питання? Був храму в Єрусалимі святилище Христа або сатана?
Іноді ви можете здивуватися, всі гріхи і богохульстві, що, що відбуваються всередині храму старші що
можливо це більше будинку сатани, ніж дім Божий, але його мета полягала у команду пришестя Христа,
який означає, що це було святилище Христа. Таким чином, слова "за нього" означає, що через жертву
Христа на Хресті, щоденні жертву був відвезений, там більше не є необхідність.
Звичайно, євреї, які відмовляються Христа не бачу це таким чином, але вони звернулися спинами
до Бога, за час Єремія і Єзекіїля, що призвело до знищення перший храм, знадобилося всього тих років
між знищення перший храм до руйнування другого храму, що Бог запропонували Ізраїль викупити себе
, і вони не вдалося. Я буду обговорювати цієї невдачі, більш детально останнього.
Ви повинні бути обережні при читанні цей вірш. Словами, "Він збільшується сам навіть князю
господаря," який говорить мені, що він, сатана, або анти Христос, оскаржені навіть Принц хост, який я
тлумачити як Ісус Христос (князь хост). Саме цього протистояння, що приніс про жертву Ісуса на
Хресті, тим самим приведення до кінця необхідності щоденного жертву. Що цей вірш каже, що

святилище б кинуті вниз означає, що було б знищено, який з історії ми знаємо, що сталося, коли
римляни знесли це близько 70 оголошення або близько 30 років після розп'яття Ісуса.

Він практикував і процвітав
Хост було дано йому проти щоденний жертву унаслідок злочин і його кинули вниз правда на
землю; і це практикується і процвітав. Даніель 8:12
Хост проти щоденний жертва , Хост знову є посиланням на Христа. Христа буде хост проти
щоденний жертву, тому що жертвопринесення тварин для очищення гріхи вже не миритися Богом через
його сини жертву.
"Унаслідок злочин" показує мені, що святилище було дозволено бути знищені Бога і щоденні
жертвоприношення було розірване, через гріхи народу Ізраїля, через їх прийняття брехні і традиції
сатани і чоловіків над Заповідей Божих, і тому, що люди Ізраїль відмовився прийняти Ісуса як
довгоочікуваний Месія.
Слова, "і він кинув вниз правда на землю;" є посиланням на встановлення анти Христос і
говорить, що він носики і брехні, що він говорить, тим самим лиття істини на землю. Слова, "і він
практикується і процвітають," є посиланням на те, що анти Христос виросли і процвітають,
незважаючи на його брехні і говорить. В історії ми знаємо, що це відбулося протягом 1260 років. Я
покажу, час початку та закінчення років 1260 році періоду трохи далі на це вивчення Біблії.

Влада покарати
Майте на увазі, тобто Антихриста влади сатани на землі впливати і в деяких випадках контроль
чоловіків і їх правителі. Анти Христос існувало на землі, так, як Адам і Єва були зняті з Едемського
саду. Те, що всі ці пророцтва, що Бог дає вказують не є створення анти Христос, але створення анти
Христос як сила, здатна даючи покарання для будь які виступають проти нього. Як я вже показав, це
відбувається, коли антихрист дається владу і авторитет суверенної держави або народу, те, що
представляє символіка малий Ріг.

2300 пророчі днів
Як пророцтв, 2300 пророчі днів дорівнює 2300 буквальне років. Цей час пророцтва має в ньому
всі 1260 років, які прийшли до відома як темні століття, а також час після Пророк Даниїл 70 років, коли
народ Ізраїля даються другий шанс при погашенні.

Як довго
Потім я почула один Сен кажучи, а інший Сен сказав: що певних Святий який говорив, "як довго
повинен бути бачення щодо щоденний жертву і злочин запустіння, щоб дати святилище і приймаючої
настала під ноги?" Даніель 8:13
Просять на питання: "скільки сатана доведеться воювати зі святими Бога і осквернити святу
Святилище Божого". Заповідник є храму в Єрусалимі. Другий храм майже з самого початку був під
впливом сатани. З Ісус був розп'ятий і храмі знищено, Святій горі, на якій він стояв був відданий тих,
хто самотній, що сказати, ті, які не мають Бога. Ви не поклоняються Богу як
він наказує, то ви не поклоняються на всіх, тому чи
маєте Ви самотній, немає надії спасіння.

Святилище очиститися
І сказав він до мене: "двох тисяч і триста днів (2300); потім повинен святилище очиститися."
Даніель 8:14
До цього моменту ми були показані час пророцтва менш ніж 2300 днів. Це потім того 2300
пророчі дні говорить нам, що те, що набагато довший період часу, всі інші коротшого періоди часу
вбудовані в.
Фраза "потім повинен святилище очиститися," є посиланням на скинії на небесах, таким
чином наприкінці ці дні пророчі 2300 або 2300 буквальне років, голова священик, Христос, церква
Христа очищу його (скинії) від гріхів людини. Щоб краще зрозуміти це, я пропоную вам прочитати
розділ у книзі Левит глава 22, де пояснюються обов'язки священики і первосвященик скинії.

Це пророче днів 2300 або 2300 буквальне років. Коли робить цей початок а коли ж це
закінчиться, запитаєте ви. Існують різні думки про те, коли цей час 2300 року рядок починається, однак
Біблія є дуже конкретні про те, коли вони всі почати, якщо ви читали слова Біблії справжній їхній зміст,
а не Міс інтерпретацій даровану сатани. В кінці цього розділу я вже розміщені графа, яка допоможе вам
побачити цей час лінія по відношенню до інших ліній час пророкував Даніель у главі 9.

Габріель пояснення
І сталось, коли я, я Даніель, бачив видіння і шукали сенс, потім, ось, там стояв до мене як вигляд
людини. І я чув голос чоловічий між банками Ulai, який подзвонив і сказав: "Габріель, зробити цей
чоловік зрозуміти бачення". Даніель 8:15-16
Маючи бачення, Даніель хоче, щоб зрозуміти значення його, як я впевнений, що як ви.
Архангел Гавриїл дається дозвіл Бога або Ісуса, щоб дати Даніель тлумачення цього бачення.

Час завершення
Тому він прийшов поблизу де я стояв: тоді він, я боявся і впав на обличчя своє:, але він сказав
мені, «розумію, O син людський: для під час закінчення повинна бути бачення. " Даніель 8:17
Інтерпретувати це означає, що ніхто буде не розуміє без сумніву, що це бачення зовсім близько
до кінця часу, або кінець днів. Що я отримав від благодаті Божої, розуміння цих видінь Даніель,
пропонує мені що я живу в кінці днів або неподалік від них. Це також розповідає мені, що ті, хто жив
переді мною, протягом століть, не буде мати уявлення про те, що ці вірші означає, що є істина,
народжений історії.

Як і в глибокий сон
Тепер, як він говорив зі мною, я був в глибокий сон на моє обличчя до землі: але він торкнувся
мене і поставив мене вертикально. І він сказав: "Ось, я зроблю тебе знаю, що несе наприкінці минулого
обурення: бо на той час призначив кінця повинна бути." Даніель 8:18-19
Останній кінці обурення відноситься до брехні і звинувачень, що Люцифер зробив проти
всемогутній Бог. При цьому бути час, коли всі брехні сатани виявляються цілими бути лежить і всі

ангели на небесах і люди на землі пізнаєте їх брехні, а потім буде кінця, Бог буде знято його добре ім'я і
тоді Бог зможемо мати справу з сатана раз і назавжди.

Бог інтерпретує його пророцтв
У наступних Богом через його ангел Гавриїл, дає нам пояснення попередній вірші.

Перська імперія
Оперативної пам'яті, що ти бачив, то мають два роги є королями ЗМІ і Персії. Даніель 8:20
Цей потім дає перевірку, щоб мої попередні твердження, що друга частина статуя або груди і
руки із срібла, а також друга тварина, ведмідь, який був зігнувшись, з одного боку, і потім знову
оперативної пам'яті з одного Ріг вище, ніж інші всі символікою медіа-Перської імперії.

Грецький імперії
І грубої козла, є царем Grecia: великий Ріг, що знаходиться між його очі, і перший король.
Даніель 8:21
Знову ж таки, це підтримує, я сказав, що третя частина статуя представляє Греції, як це робить
третій звіра, leopard, як занадто він козла. Це також дає перевірку, що перший король говорив насправді
Олександр великий і що це було Олександр, які уніфікований Македонська греко коаліції, яка потім
завоював Перську імперію встановлення грецький імперії.

Four Kings Грецька
Тепер, коли порушуються, тоді як чотири встав для нього, чотири царства повинен встати з
країни, але не в його силах. Даніель 8:22
На одного Ріг він козла порушується, що означає, що Олександр вмирає і чотири встати на
своєму місці. Олександр вмирає на вершині своєї могутності, і тому, що немає не спадкоємець престолу,
його чотири генералів розділити імперії між ними. Але не в його влади, означає, що ці чотири царів не
сила або характер Олександра Великого, і тому імперії залишається на межі, що Олександр встановлює і
не розгортайте далі.

Король запеклі обличчя
І в останній час їхнього царства, коли порушників приходять в повному обсязі, король запеклі
обличчя і розуміння темно речень, повинен стояти. Даніель 8:23
Цей вірш стрибки право повз Римської імперії і розповідає про ще більш далеких короля. Це
зроблено, щоб проілюструвати, що фокус кінця час біблійні пророцтва є не Рим, але на його насіння або
off весни і конкретно на малий Ріг або анти Христос та погодження її з десяти країн, які заповнити
порожнечу, створений при Риму впав.
А король запеклі обличчя відноситься до антихрист, як цар, таким чином даючи перевірка що
малий Ріг є царство. Цей вірш також дає ключі до анти Христос ідентичності. Слово "Гострої,"
означає, що насильницькі або savage характеру, не прощає і м
илосердний .

В останній час
І в останній час, є цікаві фразу для мене. Слів: "останнього часу" відноситься до Кінця часів.
Не плутайте відрізняються в кінці часів і кінець днів. Як я вже пояснював, я переконаний, що в кінці
часів починається тоді, коли Юлій Цезар, об'являє себе довічним диктатором, таким чином закінчується
Римської Республіки і встановлення Римської імперії, це відбувається, десь близько 30 до н. Е. Це я
бачу, як в кінці часів тому що з тільки одна людина, (імператора), для контролю, сатана може отримати
набагато міцніше зрозуміють контролю Римської імперії, таким чином даючи сатана набагато більше
влади над масами.

До кінця днів
Кінець днів з іншого немає настільки специфічний його початку, але, щоб він посилався на ці
останні кілька років, до другого пришестя Христа. По благодаті Божій я був показали, що зараз ми
знаходимося в кінці днів, і що першої світової війни та скорботи, говориться в книзі Об'явлення, лежить
на нас. Я бачу початок кінця днів як в той же день, що мерзоту запустіння, або лідер антихрист релігії,
(католицької папи римського), стоїть у Святому місці, і це відбулося в місяць травня 2014 року.
Їхнього царства, відноситься до Королівства або імперій греки і римляни, і це від свого царства,
що порушників вступить в повному обсязі. А звичайно тому анти Христос (порушником) буде
встановлена і досягти його повну владу і авторитет як суверенна держава.

Темні речень
Розуміння темно речень є посиланням на цей час у партнерстві з сатани. Це також означає, що
він знає, як обдурити і брехати що коли сказав звуч
ати як правда, який знову є посиланням на сатана, кого Бог називає принц лежить.

Не за своєю власною силою
І його влада повинна бути могутнім, але не за своєю власною силою: і він повинен знищити
чудово і процвітати, та й практикувати і повинні знищити могутніх і святі люди. Даніель 8:24

Пам'ятайте: Я показав вам раніше щодо використання "він і йому або його". Бог має на
увазі в цьому вірші анти Христос, як, "Він". Анти Христос особа буде мати владу, щоб виконати те, що
він буде, незважаючи на цей час поступається за розміром країн навколо нього.

Пам'ятайте: малий Ріг, який є символічним мало нації, і це що маленька країна, яка
антихриста, який має владу, щоб покарати а декого виженуть тих, хто виступає проти помилкових
Євангеліє. Перед антихрист влади (мало нації), встановлюється, анти Христос був тільки можливість
впливати на чоловіків, хто мав аналогічний особистостей і хто займається аморальної діяльності, як є
шлях сатани. З встановлення анти Христос нації і церква, вона отримала право покарати і знищити тих,
хто інакше дає істинне і правильний поклоніння до Бога створення. Сатана зараз була реальна влада в
світ людини точним мститися та покарання на святі Божого, що вона робить повне використання в
темних століть, випробування інквізиція.
Фраза, ", але не владі своїй," є ще один ключ гарне розуміння того, анти Христос ідентичності.
Він не має армією, щоб змусити його волі на інших, а спирається на інші країни Європи, яку вона має
сильний вплив над, для виконання покарань та переслідування за неї. Саме цей співучасті в заздалегідь і
зміцнення Антихристом який робить тих держав Європи продовженням анти Христос, і чому Бог
покарає тих держав, в кінці дні.

Святі люди
І, звичайно, його святі люди або святих (найбільш висока) що антихрист прагне знищити або
війни проти, Однак якщо хто-небудь буде по-своєму, або показує будь-яких опозиції до його догми, це
зруйнує їх як добре, навіть якщо він є король іншої країни, все це випробувано у історії.

Знищити, миру
А через свою мудрість він повинен спричиняти ремесло процвітати в руці; і він повинен
збільшити себе в його серце і за мир повинні знищити багато: він повинен також протистати Принц
князів; але він повинен бути розірваний без рук. Даніель 8:25
А через свою мудрість відноситься до релігійні догмати та традиції, що антихрист буде
встановити.
Він повинен викликати ремесло процвітати в руці. Слово "Крафт", що використовується в
цьому вірші-Англійське слово, яке перекладається з слово іврит, "Mirmah", що означає до обма
ну, шахрайства, помилкові, лукавства, тонко, зрада.
Так що це за ці говорить, що анти Христос процвітає.
За мир повинні знищити багато. Це означає, що "він," анти Христос, не буде вести війну з
нормального зброї армії проти всіх, які виступають проти нього, але guile, брехні й обману і надання
неправдивих свідчень проти своїх супротивників, це призведе до васалом Націй нести на ці страт вона
не робить його самоврядування. Так, щоб успішно є анти Христос, що вона здатна відправити своїх
ставлеників в самому кордонів з інших країн, не боячись покарання за ті народи і взяти її громадян,
тортур і смерті без розгляду цивільних законів ті інші народи.

Принц князів
І металевої статуї і ноги і пальці, які були розбиті на частини Стоун, не вирізують вручну.
Даніель 2:34-35
Принц князів є посиланням на Ісуса Христа, який на той час Даніель, не судилося народитися
більше 600 років. Анти Христос буде, через його брехні і обманів, забруднення навколишнього
середовища і змінити вчення Ісуса до того, що вони будуть невпізнанним включалося до Ісуса за ті, які
старанно вивчати вчення Ісуса. Через уроків, щоб прибути я покажу, як анти Христос виконує це.
Посилання на фразу ", але він повинен бути розірваний без рук," є посилання повернутися до:
Цей вірш, як ви можете пригадати, був ще одна відсилання до Ісуса Христа. З цих визначень
давайте перефразувати тринадцятого вірша.
"Через політику анти Христос, використовуючи, обману, брехня і неправдивих свідчень,
анти Христос буде збільшувати себе в його власному серці, і використання цих treacheries, він

повинен знищити багато святих Бога. Анти Христос буде навіть протистати Сина Божого, але
врешті-решт він не працюватиме без рук Христом."

Не протягом багатьох днів
І бачення вечір і був ранок, які сказали, це правда: Навіщо заткнутися ти бачення; Він повинен
бути протягом багатьох днів. Даніель 8:26

Істинне бачення
Бачення дано Даніель і пояснив ангела Гавриїла подальшого завірене Габріель, що це правда,і
тому бачення від Бога. Коли Бог говорить щось сталося, то це відбудеться, це не повинно бути ніяких
сумнівів.

Протягом багатьох днів
Посилання, які буде протягом багатьох днів є інша посилання, які ці пророцтва призначені для
тих, хто живе в кінці днів, щоб зрозуміти і не для тих, хто в часи пророка Даниїла або протягом багатьох
століть після цього.

Одного разу на рiк
Посилання на протягом багатьох днів також допомагає встановити, що день в кінця раз
пророцтва є символічним протягом року. Ви не бачите який фразу, "бо вона будуть протягом багатьох
днів," фактично означає протягом багатьох років? Це йде разом з того, що Бог показав нам у книгу
Єзекіїля, тому Бог показує нам, що один день дорівнює один рік у час закінчення і кінець дня пророцтв.

Ніхто не розумів бачення
І я Даніель нужденний і був хворий певні дні; Після цього я встав і зробив короля бізнесу; і я
дивувався науці бачення, але ніхто не розумів його. Даніель 8:27
Це запропонувати мені, що я так про пророцтва, будучи для тих, які живуть в кінці часів, бо
очевидно Даніель обговорити ' його бачення з іншими його день і вони не мав поняття, що мрії, що
означало, але Бог дав мені це розуміння і через мене можна також зрозуміти. Це ще ще один доказ, на
мій погляд, що ми живемо в кінці часів.

Довгий шлях
Бог взяв цей довгий шлях з показує нам, посвідчення особи anti-Христа так коли ми нарешті дали
ідентичність, ми будемо знати його, щоб бути правдою, тому що всі докази він дарував нам. Я буде
давати повного обговорення і пояснення всіх ідентифікаторів анти Христос у ще один урок.

