Zwierzæ czasów ostatecznych
Daniel 7; Objawienie 13;
Cztery zwierzæta z rozdziaùu 7 Daniela, a takýe zwierzæ
z Objawienia rozdziaù 13 sà jednym i tym samym.
Wyglàd:
Oba zwierzæta pochodzà z
morza. Bestia z Objawienia 13
zawiera wszystkie symbole
czterech bestii z Daniela 7, a
mianowicie Pardela, Lwa i
Niedêwiedzia.
Cztery zwierzæta z Daniela 7 majà razem siedem gùów i dziesiæã rogów, podobnie jak bestia z
Objawienia 13.
W Danielu 7 zwierzæta sà wymienione osobno, a ich czynnoúci sà przypisane poszczególnym
zwierzætom.
W 13 rozdziale Ksiægi Objawienia jest to podsumowane jako zwierzæ.
Daniel 7
(Tùumaczone przez Google)

Dan 7: 2 Daniel odpowiedziaù, mówiàc: Spojrzaùem sobie w twarz
w nocy, a oto cztery wiatry niebios wybuchùy w wielkie morze.
Dan 7: 3 I cztery wielkie bestie wyszùy z morza, jedna inna od
drugiej. Dan 7: 4 Pierwszy byù jak lew i miaù skrzydùa orùa; Patrzyùem, aý
jego skrzydùa zostanà wyciàgniæte, a on zostaù podniesiony z
ziemi i postawiony na nogi jak czùowiek i oddany ludzkiemu
sercu. Dan 7: 5 A oto inna, druga bestia, jak niedêwiedê; i podniósù siæ z
jednej strony, i miaù trzy ýebra w ustach miædzy zæbami; i
powiedzieli mu: „Wstañ, jedz duýo miæsa! Dan 7: 6 Potem spojrzaùem, a oto inny jak Pardel; i miaù cztery
skrzydùa ptaka na grzbiecie; i bestia miaùa cztery gùowy, i dano
mu wùadzæ.
Dan 7: 7 Potem spojrzaùem w twarze nocy, a oto czwarta bestia,
straszna, straszna i bardzo silna, i miaùa wielkie ýelazne zæby;
zjadù i zmiaýdýyù, a to, co pozostaùo, zostaùo zdeptane nogami; i
róýniùo siæ od wszystkich zwierzàt, które byùy przed nim, i miaùo
dziesiæã rogów.

Offenbarung 13
1 Wtedy ujrzaùem dziwnà
bestiæ, wyùaniajàcà siæ
z morza. Miaùa siedem
gùów, dziesiæã rogów,
a na nich dziesiæã
koron. Na gùowach
miaùa wypisane swe
bluêniercze imiæ.
2 Bestia przypominaùa
lamparta, z ùapami jak
u niedêwiedzia i lwià
paszczà. A smok
przekazaù jej swà moc,
tron i wielkà wùadzæ.

Oni bluênià przeciwko Bogu i majà trzy i póù roku czasu
Dan 7:25 I wypowie sùowa przeciw
Najwyýszemu, i zniszczy úwiætych z
najwyýszych miejsc; i bædzie pamiætaù,
aby zmieniaã czasy i prawo, a oni
otrzymajà czas i póùtora raza w jego ræce.
(Róg czwartego zwierzæcia)

Apokal.13:5 Nastæpnie bestia otrzymaùa usta, by
wypowiadaã bluênierstwa przeciw Bogu. Dostaùa
bowiem wùadzæ robiã to przez czterdzieúci dwa
miesiàce.
6 Otworzyùa wiæc paszczæ i zaczæùa rzucaã
bluênierstwa przeciw Bogu, szargaã Jego imiæ i
úwiàtyniæ, i poniýaã mieszkañców niebios.

Walczà ze úwiætymi bogami i pokonujà ich
Dan 7:21 Widziaùem, jak ten róg prowadziù
wojnæ ze úwiætymi i pokonaù ich

Apokal. 13:7 Pozwolono jej walczyã ze úwiætymi i
pokonaã ich.

Zwierzæ pùonie ogniem
Dan 7:11 Potem spojrzaùem gùosem
wielkich sùów, które wypowiedziaùy
róg: patrzyùem, aý bestia zostaùa
zabita, a jego ciaùo zniszczone i
oddane ogniu ognia. -

Off 19:20 Nagle bestia zostaùa pojmana, a wraz z
nià faùszywy prorok, który w jej obecnoúci dokonywaù
cudów. Zwodziù nimi wszystkich, którzy przyjæli znak
bestii i kùaniali siæ jej obrazowi. Oboje ýywcem zostali
wrzuceni do ognistego jeziora, pùonàcego siarkà.

Scenariusz zwierzàt ma miejsce w czasach ostatecznych, przed powtórnym przyjúciem Jezusa.
Dan 7:13 I spojrzaùem w twarze nocy, a oto
z obùokami niebios przybyù jeden jak syn mæýczyzny; i przyszedù
do starca w dni, i przyszedù przed nimi.
Dan 7:14 I dano mu wùadzæ, chwaùæ i królestwo, a wszystkie
narody, narody i jæzyki sùuýyùy mu; Jego panowanie jest
wiecznym panowaniem, które nie zginie, a jego królestwo bædzie
królestwem, które nigdy nie zostanie zniszczone.
Tùumaczenie na Google

Apokal. 1:1 Oto niezwykùe
objawienie Jezusa
Chrystusa. Daù Mu je Bóg,
by pokazaù swoim sùugom,
co wkrótce ma siæ wydarzyã.
Jezus wysùaù anioùa i
przekazaù je Janowi,
swojemu sùudze.

Znaczenie symboli poprzez objaúnienia anioùów
Dan 7:16 Podszedùem do jednego z obecnych, aby zapytaã go o to wszystko. I powiedziaù mi, ýe
chce mi wyjaúniã tæ sprawæ:
Dan 7:17 Te wielkie bestie, których czterema byùy,
sà czterema królami uziemionymi z ziemi.

Zwierzæta = królestwa

Dan 7:24 I dziesiæã rogów z tego królestwa
powstanie dziesiæciu królów;

Róg = król

Dan 7:27 A królestwo i panowanie, i wielkoúã
królestw pod caùym niebem, zostanà dane ludowi
úwiætych z najwyýszych miejsc. Jego królestwo jest
królestwem wiecznym, a wszystkie królestwa bædà
mu sùuýyã i bædà mu posùuszne. -

To czas koñca.

Cztery bestie z siódmego rozdziaùu Ksiægi Daniela sà jednoczeúnie na ziemi.
Pierwsze trzy zwierzæta zostanà usuniæte po czwartym zwierzæciu.
Dan 7:11 Potem spojrzaùem gùosem wielkich sùów, które wypowiedziaùy róg: patrzyùem, aý bestia zostaùa
zabita, a jego ciaùo zniszczone i oddane ogniu ognia. Dan 7:12 A co do reszty zwierzàt, ich panowanie zostaùo odebrane, ale przedùuýono im ýycie na czas i
godzinæ.

Próba interpretacji:
Jak dotàd bardzo nieúmiaùo kojarzyùem ówczesnà politykæ z proroctwami Biblii. Od koñca
imperium komunistycznego na politycznej i gospodarczej scenie úwiatowej dokonaùy siæ ogromne
zmiany, które pasujà do wizerunku czasów ostatecznych.
Ale nie chcæ traktowaã tej interpretacji jako ostatecznej. Ale powinniúmy uwaýnie obserwowaã
wydarzenia na úwiecie pod kàtem biblijnych proroctw.

Które narody sà zwierzætami?
Fragment Wikipedii podczas wpisywania sùów 1st world; 2. úwiat; Trzeci úwiat.
1. úwiat:
Jako kraje uprzemysùowione lub uprzemysùowione kraje rozwiniæte w Anglii sà ogólnie nazywane
zaawansowanymi technologicznie stanami o znacznej krajowej produkcji przemysùowej towarów.
Zawierajà spoùeczeñstwo przemysùowe charakteryzujàce siæ wysoce wyspecjalizowanym
podziaùem pracy. Mówi siæ takýe o stanach pierwszego úwiata.
Pañstwa przemysùowe w pierwotnym sensie byùy pañstwami, które wytwarzaùy swojà siùæ
ekonomicznà gùównie z produkcji przemysùowej, w przeciwieñstwie do pañstw rolniczych, w
których dominowaùo rolnictwo. Pierwszym stanem na úwiecie, którego dotyczyùa ta definicja, byùa
Wielka Brytania. Tam poczàtki industrializacji rozpoczæùy siæ pod koniec XVIII wieku. W 20./21.
Przez stulecie sektor usùug staù siæ coraz waýniejszy na caùym úwiecie.
2. úwiat:
W czasach zimnej wojny pojæcie Drugi Úwiat odnosiùo siæ do prawdziwych krajów
socjalistycznych Bloku Wschodniego.
Trzeci úwiat
Na konferencji w Bandung w dniu 18 kwietnia 1955 r. 29 obecnych krajów z Azji i Afryki wziæùo ten
tytuù za siebie. Rozumieli siæ jako zwiàzek biednych krajów, który walczyù nie tylko o poprawæ
ekonomicznà, ale takýe przeciwko kolonializmowi i rasizmowi. Przy wyborze wùasnej nazwy jako
„Trzeci Úwiat” na pierwszym planie byùa juý inna interpretacja niý oryginaù Sauvy: mianowicie
„Trzeci Úwiat” jako zwiàzek tych krajów, które nie naleýaùy do ?
ýadnego z dwóch bloków wùadzy
Zimnej Wojny. (Kraje te same wybraùy nazwæ „Trzeci Úwiat”, wiæc nie jest to uwùaczajàce.)

Pierwsze zwierzæ; pierwszy úwiat
Dan 7: 4 Pierwszy byù jak lew i miaù skrzydùa orùa; Patrzyùem, aý jego skrzydùa zostanà
wyciàgniæte, a on zostaù podniesiony z ziemi i postawiony na nogi jak czùowiek i oddany
ludzkiemu sercu. Poczàtkiem tych stanów byùa Anglia. Herbem Anglii
jest lew. Póêniej doùàczyùy inne kraje europejskie.
Podzielili úwiat miædzy siebie jako potægi
wewnætrzne. ,
Era imperializmu (Wikipedia) Imperializm odnosi siæ do dàýeñ
wùadzy úwiatowej, szczególnie wielkich mocarstw europejskich.
Zostaù stworzony - w Europie - z Aleksandrem Wielkim, ale jako
prawdziwy obszar jest czas od 1880 roku do pierwszej wojny
úwiatowej. Waýnym czynnikiem imperializmu byùa kolonizacja i
podziaù regionów Europy i poza nià, zwany kolonializmem,
miædzy potægi ochrony interesów gospodarczych i politycznych.
Równolegle z intencjà zdominowania ludów Afryki, które sà
uwaýane za „sùabo rozwiniæte”, ideologia darwinizmu
spoùecznego zostaùa skonstruowana w zwiàzku z naukowo
obalonà teorià ras ludzkich. ,
W dzisiejszych czasach czasy kolonialne sà powszechnie okreúlane jako
epoka nowoczesnego kolonializmu, który rozpoczàù siæ w Portugalii i Kastylii /
Hiszpanii i rozprzestrzeniù siæ na Afrykæ i Amerykæ Poùudniowà pod koniec XV i
na poczàtku XVI wieku do koñca II wojny úwiatowej w 1945 r. , (Wikipedia)

miaù
skrzydùa

dopóki jego
skrzydùa nie
zostanà
rozerwane,

Sùowo kluczowe w Wikipedii „Prawa czùowieka”:
Prawa obywatelskie i polityczne sà ujæte w tej kategorii, tj. h. liberalne prawa do
obrony i prawa do demokratycznego uczestnictwa. Úwiat zachodni,
uksztaùtowany przez klasycznà koncepcjæ praw czùowieka z epoki oúwiecenia,
postrzegaù je jedynie jako prawa, które jednostka powinna egzekwowaã z
uwagi na ich zwykùe istnienie wobec pañstwa. Ta ograniczona perspektywa
znajduje równieý czæúciowo odzwierciedlenie w konstytucjach pañstw
zachodnich, w liberalno-konstytucyjnej teorii praw podstawowych lub w
orzecznictwie Europejskiego Trybunaùu Praw Czùowieka.

i jak postawiono
czùowieka na
nogi i dano mu
serce.

2. zwierzæ; drugi úwiat
Dan 7: 5 A oto druga, druga bestia byùa jak niedêwiedê; i byù podniesiony tylko z jednej strony i
miaù trzy ýebra w ustach miædzy zæbami; i powiedziano mu tak: Wstañ, jedz duýo miæsa!
W czasach zimnej wojny pojæcie Drugi Úwiat odnosiùo siæ do prawdziwych krajów
socjalistycznych Bloku Wschodniego. (Wikipedia)
Rosyjski niedêwiedê jest narodowà personifikacjà Rosji, która byùa i bædzie uýywana
w Europie Zachodniej, zwùaszcza w Wielkiej Brytanii.
W wiækszoúci odnosi siæ to do (geograficznego) rozmiaru Rosji. Od XX wieku symbol
ten byù takýe uýywany przez samych Rosjan. Maskotka zostaùa wybrana na Letnie
Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku, Niedêwiedê Mischa. Niedêwiedzia
moýna równieý znaleêã w logo partii United Russia.
Zwiàzek Radziecki (w skrócie SU, peùna
oficjalna nazwa: Zwiàzek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, w skrócie ZSRR) byù
centralnie zarzàdzanym federalnym
jednopartyjnym pañstwem, którego terytorium
obejmowaùo Europæ Wschodnià i Kaukaz aý po
Úrodkowà i caùà Azjæ Póùnocnà. Zaùoýony przez
bolszewików w grudniu 1922 r. I rozwiàzany jako
zwiàzek 15 republik unijnych na mocy deklaracji
Alma Ata w dniu 21 grudnia 1991 r.
Miædzynarodowe prawa i obowiàzki organizacji
miædzynarodowych zostaùy uznane przez
Federacjæ Rosyjskà. (Wikipedia)

i byù podniesiony tylko z jednej strony i miaù trzy ýebra w ustach miædzy zæbami; i powiedziano
mu tak: Wstañ, jedz duýo miæsa!

Trzecie zwierzæ; trzeci úwiat
Dan 7: 6 Potem patrzyùem i oto inne [zwierzæ] jak pantera; który miaù na plecach cztery skrzydùa
ptaków; takýe cztery gùowy miaùy to zwierzæ i przyznano mu dominacjæ.
Wikipedia; "3rd world":
Dzisiaj termin ten jest czæsto uýywany w odniesieniu do tak zwanych krajów wschodzàcych,
grupy krajów, które wkrótce porzucà status kraju rozwijajàcego siæ i stanà siæ krajem
uprzemysùowionym; na przykùad Chiñska Republika Ludowa i Indie. Jednak znaczenie tego
terminu gwaùtownie spadùo od 1989 r. I zawsze uýywane byùy szeroko rozpowszechnione i
kontrowersyjne terminy Pierwszy Úwiat (dla krajów rozwiniætych), Trzeci Úwiat (dla krajów
rozwijajàcych siæ) i Czwarty Úwiat (gùównie dla krajów rozwijajàcych siæ ubogich w zasoby lub tak
zwanych krajów najsùabiej rozwiniætych) rzadziej uýywany. Ta koncepcja ponownie zyskaùa
popularnoúã jako koncepcja indyjsko-amerykañskiego politologa Paraga Khanny, który rozumie
kraje znajdujàce siæ w geopolitycznych i geoekonomicznych strefach wpùywów róýnych imperiów.

China und Indien sind in den letzten 20 Jahren zur Großmacht
aufgestiegen. China sogar mit der Ambition einer Weltmacht.
Kraje tygrysie to szybko rozwijajàce siæ kraje Korei Poùudniowej, Tajwanu i Singapuru, a
takýe Specjalny Region Administracyjny Hongkongu. Nazwa, która pojawiùa siæ w latach
80., wynika z faktu, ýe te cztery pañstwa lub strefy o wysokim wzroúcie gospodarczym z
krajów rozwijajàcych siæ staùy siæ krajami uprzemysùowionymi. Pokazana tutaj wysoka
dynamika przypominaùa potæýnà energiæ tygrysa, który zaczyna skakaã.
W latach 80. i 90. XX wieku termin „Pañstwa Panther” byù uýywany do opisania czterech
stanów: Indonezji, Malezji, Tajlandii i Filipin w Azji Poùudniowo-Wschodniej, które miaùy
okazjæ promowaã wzrost gospodarczy tzw. Pañstw tygrysich (Korea Poùudniowa,
Tajwan, Hongkong i Singapur) od kraju rozwijajàcego siæ do pañstwa
uprzemysùowionego naúladowaã [1]. Z powodu kryzysu azjatyckiego w 1997 r. Wzrost
ten zostaù znacznie spowolniony, ýaden z czterech krajów nie zostaù pañstwem
uprzemysùowionym. Termin Pantherstaat nie jest juý zatem uýywany. (Wikipedia)
Cud gospodarczy Chiny - kraj staje siæ potægà úwiatowà (WAZ)
Gwaùtowny wzrost z Chin do jednej z najwiækszych potæg gospodarczych na úwiecie
sprawiù, ýe kraj ten jest jednoczeúnie úwiatowà potægà przemysùowà. Wiele narodów
przemysùowych jest dziú od tego zaleýnych. Wiàýe siæ to równieý ze zmianami
strukturalnymi i spoùecznymi, a Chiñczycy bardziej walczà o swoje prawa i wolnoúã. W
regularnych odstæpach czasu omawiana jest kwestia praw czùowieka. Oczywiúcie,
pomimo krytyki, Chiny nadal sà krajem o tak starej, jak róýnorodna i fascynujàca
kulturze.

Dan 7: 6
Potem
patrzyùem, a
oto inna
[bestia] jak
Pantera; który
miaù na
plecach cztery
skrzydùa
ptaków; takýe
cztery gùowy
miaùy to
zwierzæ i
przyznano mu
dominacjæ.

Panstwa te stanowia najwieksza czesc swiatowej populacji.

Czwarte zwierzæ;
Dan 7: 7 Potem ujrzaùem na nocnych twarzach, a oto czwarta bestia, przeraýajàca, straszna i
niezwykle silna; miaù duýe ýelazne zæby, jadù, miaýdýyù i deptaù resztà stopami; byù bardzo róýny
od wszystkich poprzednich zwierzàt i miaù dziesiæã rogów.
Interpretacja tego zwierzæcia jest szczególnie trudna, poniewaý nie pojawiù siæ w peùni w
2014 r.
Ryzyko twierdzenia
To úwiat islamski
gùównie Póùwysep Arabski z krajami sàsiadujàcymi

Próba dowodu

Dan 7:19 Poýàdaùem wiæc bezpiecznej informacji o czwartej bestii, która róýniùa siæ od
wszystkich tak groênych, którzy mieli ýelazne zæby i bezczelne pazury, jedli je i miaýdýyli, a
nogami deptali resztæ;
Dan 7:20 takýe o dziesiæciu rogach na jego gùowie i drugim rogu, który wzniósù siæ i wypadù przed
trzema; ten róg, który miaù oczy i usta, które mówiùy wspaniaùe rzeczy i które wyglàdaùy na
znacznie wiæksze niý jego towarzysze.
Dan 7:21 Widziaùem, jak ten róg walczyù ze úwiætymi i przezwyciæýyùem ich,
Bliski Wschód ma ogromne znaczenie dla caùego úwiata ze
wzglædu na zasoby ropy naftowej. Od 11 wrzeúnia i póêniejszej,
nie do koñca zrozumiaùej reakcji amerykañskiej, caùy region
zostaù zdestabilizowany.
Resztæ stabilnoúci zniszczyùa Arabska Wiosna, wspierana
równieý przez mocarstwa zachodnie. Sadam Hussein w Iraku
zostaù obalony i zabity. Po tym mocarstwa zachodnie opuúciùy i
pozostawiùy baùagan.
Kadafi w Libii zostaù obalony i zabity z pomocà mocarstw
zachodnich, po czym Libia zostaùa pogràýona w chaosie.
Nastæpnie Syria byùa zaangaýowana w wojnæ domowà z
pomocà mocarstw zachodnich.
Kontakty Syrii z Rosjà, Chinami i Iranem umoýliwiùy Assadowi
utrzymanie pozycji. Z powodu wysiùków wojny w Syrii, która od
dawna nie byùa wojnà domowà, w innych krajach Bliskiego
Wschodu powstaùa próýnia. Z tej próýni coraz czæúciej
korzystajà siùy fundamentalistyczne, które sà masowo
wspierane przez inne kraje muzuùmañskie.
Jeúli perspektywa proroctwa biblijnego jest prawidùowa, siùy te
przejmà wùadzæ na Bliskim Wschodzie i ustanowià kalifat *. Ta
polityczna teokracja staùaby siæ czwartym zwierzæciem.

Podczas gdy inne stany majà rozdziaù religii od
pañstwa, czwartym zwierzæciem bædzie
teokracja.

Dan 7:23 Powiedziaù: „Czwarta
bestia oznacza czwarte
królestwo, które bædzie na
ziemi, które bædzie inne niý
wszystkie inne królestwa, i
bædzie jeúã, miaýdýyã i
miaýdýyã caùà ziemiæ.
Dan 7:24 A dziesiæã rogów
oznacza, ýe z tego królestwa
powstanie dziesiæciu królów; a
po nich przyjdzie inny, bædzie
róýny od swoich poprzedników i
upokorzy trzech królów.
Dan 7:25 I odwaýnie przemówi
przeciwko Najwyýszemu i
zniszczy úwiætych Najwyýszego,
i bædzie staraù siæ zmieniã czasy
i prawo; i oddani sà w jego moc
na jakiú czas, dwa razy i póù
raza.

Dan 7:23 A on powiedziaù: „Czwarta bestia
oznacza czwarte królestwo, które bædzie na
ziemi i bædzie inne niý wszystkie inne królestwa

Nawet dzisiaj radykalni muzuùmanie na caùym úwiecie stanowià silne
zagroýenie terrorystyczne. Muzuùmanie sà dostæpni we wszystkich krajach i zje, zmiaýdýy i
úwiata. Ich liczba roúnie. Wpùywy krajów Bliskiego Wschodu wzrosnà z zmiaýdýy caùà
ziemiæ.
powodu niedoboru ropy i wynikajàcej z tego zaleýnoúci úwiata.

Dziesiæciu królów moýna dosùownie rozumieã, poniewaý obszar ten
obejmuje 10 stanów. 1.Irak 2. Jemen 3. Jordania 4. Katar 5. Turcja 6.
Liban 7.Oman 8. Saudiarabia 9. Syria 10. Zjednoczone Emiraty
Arabskie (Moýliwe, ýe jedno maùe pañstwo siæ nie liczy i dla innych pañstw,
takich jak Libia i Libia Egipt tam jest.)

Dan 7:24 A dziesiæã rogów
oznacza, ýe z tego
królestwa powstanie
dziesiæciu królów;

Kraje islamu majà jeden cel: zniszczenie pañstwa Izrael.
Przeúladowania chrzeúcijan sà równieý powszechne w
tych krajach. Zostanie to znacznie wzmocnione na caùym
úwiecie. Sà wrogami Boga i jego syna Jezusa Chrystusa.
Przez jakiú czas odniesiesz sukces.

Dan 7:25 I odwaýnie przemówi
przeciwko Najwyýszemu i zniszczy
úwiætych Najwyýszego, i bædzie
staraù siæ zmieniã czasy i prawo; i
oddani sà w jego moc na jakiú
czas, dwa razy i póù raza.

Ùukasza 21:28 Gdy wiæc to wszystko zacznie siæ dziaã, nie
traãcie nadziei, poniewaý wasze wybawienie bædzie bliskie!

Gerd Fiedler
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