
Daniel 7

Dan. 7,2  söyle dedi: ‹‹Gece bir görümde gögün dört rüzgarinin 
büyük denize saldirdigini gördüm. 
3  Denizden birbirinden farkli dört büyük yaratik çikti. 
4  ‹‹Birinci yaratik aslana benziyordu, kartal kanatlari vardi. Ben 
bakarken kanatlari koparildi, yaratik yerden kaldirildi, insan gibi 
ayaklari üzerine durduruldu. Ona bir insan yüregi verildi. 
5  ‹‹Ikinci yaratik ayiya benziyordu. Bir yani üzerinde 
dogrulmustu. Agzinda, disleri arasinda üç kaburga kemigi vardi. 
Ona, ‹Haydi kalk, yiyebildigin kadar et ye!› dediler. 
6  ‹‹Sonra baktim, parsa benzer bir baska yaratik gördüm. Sirtinda 
dört kus kanadi vardi. Bu yaratigin dört basi vardi ve ona 
egemenlik verilmisti. 

Vahiyin 

1  Sonra on boynuzlu, 
yedi basli bir canavarin 
denizden çiktigini 
gördüm. Boynuzlarinin 
üzerinde on taç vardi, 
baslarinin üzerinde 
küfür niteliginde adlar 
yaziliydi. 2  Gördügüm 
canavar parsa 
benziyordu. Ayaklari ayi 
ayagi, agzi aslan agzi 
gibiydi. Ejderha 
canavara kendi gücü ve 
tahtiyla birlikte büyük 
yetki verdi. 

13

Görünüm:
Her iki hayvan da denizden 
geliyor.
Vahiy 13 hayvaný, Daniel 7'nin 
dört hayvanýnýn tüm 
sembollerini, yani Pardel, Leo 
ve Bear'i içerir.

Dan 7:25  Yüceler Yücesi'ni kötüleyen 
sözler söyleyecek, O'nun kutsallarýna baský 

yapacak. Belirlenen zamanlarý, yasalarý 
deðiþtirmeyi amaçlayacak. Kutsallar üç 

buçuk yýl için eline teslim edilecekler. yarým 
vakte kadar››. 

(Dördüncü hayvandan gelen boynuz)

Vahiyin 
küfürler savuran bir aðýz ve kýrk iki ay süreyle 
kullanabileceði bir yetki verildi. 
6  Tanrý'ya küfretmek, O'nun adýna ve konutuna, 
yani gökte yaþayanlara küfretmek için aðzýný açtý. 

 13:5  Canavara, kurumlu sözler söyleyen, 

Allah'a küfrederler ve onlara üç buçuk yil süre verilir.

Vahiyin 
izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, 
her ulus üzerinde yetkili kýlýndý. 

13:7 Kutsallarla savaþýp onlarý yenmesine Dan 7:21 Ben baktýðým sýrada bu boynuz 
kutsallarla savaþýyor ve onlarý yeniyordu. 

Kutsal tanrýlara karþý savaþýr ve onlarý yener.

Daniel 7'nin dört hayvanýnda ayný Vahiy 13'ün yaratýðý gibi yedi kafa ve on boynuz var.
Daniel 7'de hayvanlar ayrý ayrý listelenmekte ve aktiviteleri bireysel hayvanlara tahsis 
edilmektedir.
Vahiy bölüm 13'te, bir hayvan olarak özetlenmiþtir.

Bitiþ zamanlarýnýn hayvaný
Daniel 7; Vahiy 13;

Daniel bölüm 7'den dört hayvan ve ayný zamanda hayvan
Vahiy bölüm 13'ten bir ve aynýdýr.



Hayvan ateþle yandý

Dan 7:11  ‹‹Boynuzun söylediði 
övüngen sözleri duyunca baktým, 
yaratýk gözümün önünde öldürüldü, 
bedeni kýzgýn ateþe atýldý, yok oldu. 

Vahiyin 19:20  Canavarla onun önünde doðaüstü 
belirtiler gerçekleþtiren sahte peygamber yakalandý. 
Sahte peygamber, canavarýn iþaretini alýp heykeline 
tapanlarý bu belirtilerle saptýrmýþtý. Her ikisi de 
kükürtle yanan ateþ gölüne diri diri atýldý. 

Hayvanlarýn senaryosu son zamanlarda, Ýsa'nýn ikinci geliþinden önce gerçekleþir.

Dan 7:13   ‹‹Gece görümlerimde insanoðluna benzer 
birinin göðün bulutlarýyla geldiðini gördüm. Eskiden beri 
var Olan'ýn yanýna doðru ilerledi, O'nun önüne getirildi. 
14  Ona egemenlik, yücelik ve krallýk verildi. Bütün 
halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapýndý. 
Egemenliði hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallýðý 
hiç yýkýlmayacak bir krallýktýr.››

Vahiyin 1:1   Ýsa Mesih'in 
vahyidir. Tanrý yakýn zamanda 
olmasý gereken olaylarý 
kullarýna göstermesi için O'na 
bu vahyi verdi. O da gönderdiði 
meleði aracýlýðýyla bunu kulu 
Yuhanna'ya iletti

Dan 7:17   ‹Bu dört büyük yaratýk yeryüzünde 
ortaya çýkacak dört kraldýr. 

Meleklerin açýklamalarýyla sembollerin anlamý
Dan 7:16  Orada duranlardan birine yaklaþtým, bütün bunlarýn gerçek anlamýný açýklamasýný istedim. ‹‹O 

da bana bunlarýn ne anlama geldiðini açýkladý: 

Hayvanlar = krallýklar

Dan 7:24  Ve on boynuz: bu krallýktan on kral 
doðacak;

Boynuz = kral

Dan 7:27  Göklerin altýndaki krallýklara özgü krallýk, 
egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler 
Yücesi'nin halkýna verilecek. Bu halkýn krallýðý 
sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip 
sözünü dinleyecek.› 

Sonun zamaný geldi.

Daniel bölüm 7'nin dört canavarý ayný anda dünya üzerinde. Dördüncü hayvandan 
sonra ilk üç hayvan kaldýrýlacaktýr.

Dan 7:11  ‹‹Boynuzun söylediði övüngen sözleri duyunca baktým, yaratýk gözümün önünde öldürüldü, 
bedeni kýzgýn ateþe atýldý, yok oldu. 
12  Öbür yaratýklara gelince, egemenlik onlardan alýnmýþ, ancak belirli bir süre için yaþamalarýna izin 
verilmiþti. 

Yorum denemesi:

Þimdiye kadar günün politikasýný Ýncil'in kehaneti ile iliþkilendirmek için çok utangaç oldum. 
Komünist imparatorluðun sona ermesinden bu yana, son zamanlarýn imajýna uyan siyasi ve 
ekonomik dünya sahnesinde büyük deðiþiklikler meydana geldi.
Ancak bu yorumu nihai olarak deðerlendirmek istemiyorum. Ancak, dünyadaki olaylarý Ýncil'deki 
kehanetler çerçevesinde dikkatle izlemeliyiz.



Hayvanlar hangi uluslar?

Dan 7:4 ‹‹Birinci yaratýk aslana benziyordu, kartal kanatlarý vardý. Ben bakarken kanatlarý 
koparýldý, yaratýk yerden kaldýrýldý, insan gibi ayaklarý üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreði 
verildi. 

1. dünya kelimelerine girerken Wikipedia'dan alýntý; 2. dünya; 3. dünya
1. dünya:  (Almanca orijinali)
Sanayileþmiþ veya sanayileþmiþ ülkeler olarak Ýngilizce geliþmiþ ülkelere genellikle, önemli 
ölçüde yerli sanayi üretimi yapan teknolojik olarak geliþmiþ ülkeler denir. Son derece 
uzmanlaþmýþ bir iþ bölümü ile nitelenen endüstriyel bir topluma sahiptirler. Biri, ayný zamanda 
birinci dünya devletlerinden de bahseder.
Sanayileþmiþ devletler, orijinal anlamda, ekonomik güçlerini, esas olarak sýnai üretimden, tarýmýn 
egemen olduðu tarým devletlerinin aksine üreten devletlerdi. Dünyada bu tanýmýn uygulandýðý ilk 
devlet Büyük Britanya idi. Orada sanayileþme baþlangýcý 18. yüzyýlýn sonunda baþladý. 20 / 21'de. 
Yüzyýlda, hizmet sektörü dünya çapýnda giderek daha önemli hale geldi.
2. dünya:
Soðuk Savaþ döneminde, Ýkinci Dünya terimi, Doðu Bloku'nun gerçek sosyalist ülkelerine atýfta 
bulundu.
3. dünya
18 Nisan 1955'teki Bandung konferansýnda Asya ve Afrika'dan 29 ülke bu unvaný kendileri için 
aldýlar. Kendilerini yalnýzca ekonomik bir iyileþme için deðil ayný zamanda sömürgecilik ve 
ýrkçýlýða karþý mücadele eden fakir ülkeler birliði olarak anladýlar. Kendi adýný "Üçüncü Dünya" 
olarak seçtiðinde zaten ön planda Sauvy'nin orijinalinden baþka bir yorum vardý: yani Soðuk 
Savaþ'ýn iki güç bloðuna ait olmayan ülkelerin bir birliði olarak "Üçüncü Dünya". (Bu ülkeler 
"Üçüncü Dünya" adýný kendileri seçtiler, bu yüzden aþaðýlayýcý deðil.)

Ýlk hayvan; ilk dünya

Emperyalizm Çaðý (Vikipedi) Emperyalizm, özellikle büyük 
Avrupa güçleri olmak üzere, dünyanýn güç mücadelesini ifade eder. 
Avrupa'da - Büyük Ýskender ile birlikte yaratýldý, ancak asýl alan 
1880'den Birinci Dünya Savaþý'na kadar olan zaman. 
Emperyalizmin en önemli etkenlerinden biri, sömürgecilik ve 
sömürgecilik olarak bilinen ekonomik ve politik çýkarlarýn 
korunmasýna yönelik güçler arasýnda bölgesel ve Avrupa dýþý 
bölgelerin bölünmesiydi. "Azgeliþmiþ" olarak kabul edilen Afrika 
halklarýna hükmetme niyetine paralel olarak, sosyal Darwinizm 
ideolojisi, bilimsel olarak reddedilen insan ýrklarý teorisi ile baðlantýlý 
olarak inþa edildi. ,                                .

Bu devletlerin baþlangýcý Ýngiltere idi. Ýngiltere'nin armasý 
aslandýr. Daha sonra diðer Avrupa ülkeleri de katýldý. 
Dünyayý kendi aralarýnda Yerli Güçler olarak ayýrdýlar. ,                          

vardý
kartal kanatlarý

Günümüzde, sömürge zamanlarý genel olarak Portekiz ve Kastilya / 
Ýspanya'da baþlayan ve 15.45'in sonuna ve 1945'teki Ýkinci Dünya 
Savaþý'nýn sonuna kadar 16. yüzyýlýn baþýna doðru Afrika ve Güney 
Amerika'ya yayýlan modern sömürgecilik dönemi olarak anýlýr. , 
(Wikipedia)

kanatlarý yýrtýlýncaya 
kadar,



Vikipedi "Ýnsan Haklarý" anahtar kelimesi:
Örneðin medeni ve siyasi haklar bu kategoriye dahildir. h. liberal 
savunma haklarý ve demokratik katýlým haklarý. Aydýnlanma Çaðý’nýn 
klasik insan haklarý kavramýyla þekillenen Batý dünyasý, onlarý yalnýzca 
devletin karþýsýnda varoluþlarýndan dolayý birey tarafýndan 
uygulanabilecek haklar olarak görüyordu. Bu sýnýrlý bakýþ açýsý, 
kýsmen Batý devletlerinin anayasalarýna, liberal-anayasal temel haklar 
teorisine veya Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi içtihatlarýna da yansýr.

ve bir erkeðin 
ayaklarýna nasýl 

oturduðunu ve bir 
erkeðin kalbini 

verdiðini.

2. hayvan; 2. dünya

Dan 7:5  ‹‹Ýkinci yaratýk ayýya benziyordu. Bir yaný üzerinde doðrulmuþtu. Aðzýnda, diþleri 
arasýnda üç kaburga kemiði vardý. Ona, ‹Haydi kalk, yiyebildiðin kadar et ye!› dediler. 

Rus Ayýsý, özellikle Ýngiltere'de, Batý Avrupa'da kullanýlan ve kullanýlacak olan Rusya'nýn ulusal 
bir kiþiliðidir.
Çoðunlukla Rusya’nýn (coðrafi) boyutundadýr. 20. yüzyýldan beri, sembol Ruslar tarafýndan da 
kullanýlýyor. Bu yüzden maskot, Moskova'daki 1980 Yaz Olimpiyatlarý için Bear Mischa seçildi. 
Ayý, Birleþik Rusya partisinin logosunda da bulabilirsiniz.

Soðuk Savaþ döneminde, Ýkinci Dünya terimi, Doðu Bloku'nun gerçek sosyalist ülkelerine atýfta 
bulundu. (Vikipedi)

Sovyetler Birliði (veya kýsa, tam resmi adý: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði, kýsaca 
SSCB), topraklarý Orta Avrupa ve Orta Asya'ya 
kadar Orta Doðu ve Kafkasya'yý kapsayan 
merkezi bir federal tek partili devletti. 
Bolþevikler tarafýndan Aralýk 1922'de kuruldu 
ve 21 Aralýk 1991'de Alma Ata Deklarasyonu 
tarafýndan 15 Birlik cumhuriyetinin birliði olarak 
daðýldý. Uluslararasý örgütlerin uluslararasý 
yasal hak ve yükümlülükleri o zamandan beri 
Rusya Federasyonu tarafýndan kabul edildi. 
(Wikipedia)

ve sadece bir tarafta kaldýrýlmýþ ve aðzýnda diþlerinin arasýnda üç kaburga vardýr; ve ona þöyle 
söylendi: Ayaða kalk, çok et ye!

3. hayvan; 3. dünya

Vikipedi; "3 Dünya":
Bugün, bunun yerine, sözde geliþmekte olan ülkeler için, geliþmekte olan bir ülkenin statüsünden 
vazgeçmek ve sanayileþmiþ bir ülke olmak üzere olan bir grup ülke için kullanýlýr; örneðin Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Hindistan. Bununla birlikte, terimin anlamý 1989'dan bu yana keskin bir 
þekilde azaldý ve eskiden yaygýn ve tartýþmalý isimler Birinci Dünya (geliþmiþ ülkeler için), Üçüncü 
Dünya (geliþmekte olan ülkeler için) ve Dördüncü Dünya (çoðunlukla kaynak-fakir geliþmekte 
olan ülkeler veya En Az Geliþmiþ Ülkeler olarak adlandýrýldý) az kullanýlmýþ. Farklý 
imparatorluklarýn etkisinin jeopolitik ve jeo-ekonomik bölgelerinde olan ülkeleri anlayan Hintli 
Amerikalý siyaset bilimci Parag Khanna kavramý olarak tekrar popülerlik kazandý.

Dan 7:6   ‹‹Sonra baktým, parsa benzer bir baþka yaratýk gördüm. Sýrtýnda dört kuþ kanadý vardý. 
Bu yaratýðýn dört baþý vardý ve ona egemenlik verilmiþti. 



Çin ve Hindistan son 20 yýlda iktidara geldi. Çin dünya gücünün 
tutkusu ile bile.

Kaplan ülkeleri, Güney Kore, Tayvan ve Singapur’un yaný sýra Hong Kong Özel 
Ýdari Bölgesi’nin ekonomik olarak hýzla geliþen ülkeleridir. 1980'lerde ortaya 
çýkan isim, geliþmekte olan ülkelerden ekonomik büyümesi yüksek bu dört devlet 
veya bölgenin sanayileþmiþ ülkeler haline gelmesinden kaynaklanmaktadýr. 
Burada gösterilen yüksek dinamikler, kaplanýn atlamaya baþlayan güçlü enerjisini 
hatýrlattý.
1980'lerde ve 1990'larda "Panter Devletleri" terimi, Güneydoðu Asya'da, 
geliþmekte olan ülkeden (Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur) 
geliþmekte olan ülkeden sanayileþmiþ ülkeye ekonomik büyümeyi teþvik etme 
þansýna sahip olan dört devlet Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler'i 
tanýmlamak için kullanýldý. mimik [1]. 1997'deki Asya krizi nedeniyle, bu artýþ 
büyük ölçüde yavaþladý, dört ülkeden hiçbiri endüstriyel bir devlet olmadý. 
Pantherstaat terimi bu nedenle bugün artýk kullanýlmamaktadýr. (Vikipedi)
Ekonomik mucize Çin - bir ülke dünya gücü olur (WAZ)
Çin'den, dünyanýn en büyük ekonomik güçlerinden birine olan meteorik yükseliþ, 
ülkeyi ayný zamanda endüstriyel bir dünya gücü yapmýþtýr. Pek çok sanayi ülkesi 
bugün buna baðlý. Bu ayný zamanda yapýsal ve sosyal deðiþimleri de içerir ve Çin 
halký haklarý ve özgürlükleri için daha fazla mücadele ediyorlar. Düzenli 
aralýklarla, insan haklarý konusu tartýþýlmaktadýr. Tabii ki, eleþtirilere raðmen, Çin 
hala çeþitliliði ve büyüleyici olduðu kadar eski bir kültürü olan bir ülke.
Bu devletler bundan daha fazlasýný yapýyor

Bu devletler dünya nüfusunun en büyük kýsmýný oluþturmaktadýr.

Dan 7:6  ‹‹Sonra 
baktým, parsa 
benzer bir baþka 
yaratýk gördüm. 
Sýrtýnda dört kuþ 
kanadý vardý. Bu 
yaratýðýn dört baþý 
vardý ve ona 
egemenlik 
verilmiþti. 

Dördüncü hayvan;

Dan 7:7   ‹‹Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratýk 
gördüm. Büyük demir diþleri vardý; yiyip parçalýyor, artakalaný ayaklarý altýnda çiðniyordu. 
Kendisinden önceki yaratýklara benzemiyordu. On boynuzu vardý. 

Bu hayvaný yorumlamak özellikle zor, çünkü 2014'te tam olarak görünmedi. 

Bir iddia riski
Ýslam dünyasý

özellikle komþu ülkeleriyle birlikte Arap Yarýmadasý

Ýspat giriþimi



Dan 7:19   ‹‹Bundan sonra öbürlerinden farklý, çok korkunç, demirden diþleri, tunçtan týrnaklarý 
olan, yiyip parçalayan, artakalaný ayaklarý altýnda çiðneyen dördüncü yaratýðýn ne anlama 
geldiðini öðrenmek istedim. 
20  Bunun yanýsýra baþýndaki on boynuzdan sonra çýkan öbür boynuzun ne olduðunu da 
öðrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üç boynuz düþmüþtü, sanki ötekilerden daha iriceydi. 
Gözleri ve böbürlenen bir aðzý vardý. 
21  Ben baktýðým sýrada bu boynuz kutsallarla savaþýyor ve onlarý yeniyordu. 

Dan 7:23 ‹‹Bana þu açýklamayý 
yaptý: ‹Dördüncü yaratýk 
yeryüzünde ortaya çýkacak 
dördüncü krallýktýr. Bütün öbür 
krallýklardan farklý olacak, bütün 
dünyayý yiyip bitirecek, çiðneyip 
parçalayacak. 
24  On boynuz bu krallýktan 
çýkacak on kraldýr. Bunlardan 
sonra öncekilerden farklý bir 
baþka kral ortaya çýkýp üç kralý 
tahtlarýndan indirecek. 
25  Yüceler Yücesi'ni kötüleyen 
sözler söyleyecek, O'nun 
kutsallarýna baský yapacak. 
Belirlenen zamanlarý, yasalarý 
deðiþtirmeyi amaçlayacak. 
Kutsallar üç buçuk yýl için eline 
teslim edilecekler. yarým vakte 
kadar››. 

Ortadoðu petrol kaynaklarý nedeniyle tüm dünya için büyük 
önem taþýyor. 11 Eylül'den bu yana ve sonrasýnda, tamamen 
anlaþýlabilir bir þey olmadýðýndan, Amerikan'ýn tepkisi tüm 
bölge istikrarsýzlaþtýrýldý.
Ýstikrarýn geri kalaný, Batýlý güçlerin de desteklediði Arap Baharý 
tarafýndan kesildi. Irak'taki Sadam Hüseyin devrildi ve 
öldürüldü. Bundan sonra, Batýlý güçler ayrýldý ve bir karmaþa 
býraktý.
Libya’da Gazali, Batýlý güçler yardýmýyla devrildi ve öldürüldü, 
ardýndan Libya kaos içinde kaldý. Daha sonra Suriye, Batýlý 
güçlerin de yardýmýyla bir iç savaþa girdi.
Suriye'nin Rusya, Çin ve Ýran'la olan temaslarý Esad'ýn 
konumunu korumasýný saðladý. Uzun zamandýr iç savaþý 
olmayan Suriye'deki savaþýn çabalarý nedeniyle, Ortadoðu'nun 
diðer ülkelerinde bir boþluk oluþmuþtur. Bu boþluk, diðer 
Müslüman ülkeler tarafýndan kitlesel olarak desteklenen 
köktendinci güçler tarafýndan giderek daha fazla kullanýlýyor.
Eðer Mukaddes Kitap kehanetinin perspektifi doðruysa, bu 
kuvvetler Ortadoðu'da iktidara gelecek ve bir halifelik 
oluþturacak *. Bu politik teokrasi, dördüncü hayvan olacaktý.

Diðer devletlerde din ve devlet ayrýmý olsa da, 
dördüncü hayvan bir teokrasi olacaktýr.

Dan 7:23  ‹‹Bana þu açýklamayý yaptý: 
‹Dördüncü yaratýk yeryüzünde ortaya çýkacak 
dördüncü krallýktýr. Bütün öbür krallýklardan 
farklý olacak, bütün dünyayý yiyip bitirecek, 
çiðneyip parçalayacak. 

 Bütün öbür 
krallýklardan farklý 
olacak, bütün 
dünyayý yiyip 
bitirecek, çiðneyip 
parçalayacak. 

Bugün bile, dünyadaki radikal Müslümanlar güçlü bir terörist tehdit 
oluþturuyor. Müslümanlar dünyanýn her ülkesinde mevcuttur. Onlarýn 
sayýsý artýyor. Orta Doðu ülkelerinin etkisi, petrol kýtlýðý ve buna baðlý 
olarak dünyadaki baðýmlýlýk nedeniyle artacaktýr.

Dan 7:24  On boynuz bu 
krallýktan çýkacak on kraldýr. 
Bunlardan sonra 
öncekilerden farklý bir baþka 
kral ortaya çýkýp üç kralý 
tahtlarýndan indirecek.

Bu bölge 10 devlet içerdiðinden on kral kelimenin tam anlamýyla 
ifade edilebilir. 1.Irak 2.Yemen 3.Jordania 4.Kathar 5.Türkiye 
6.Libanon 7.Oman 8.Suudiarabia 9. Suriye 10.United Emirates 
(Küçük devletlerden birinin saymamasý ve Libya ve Mýsýr gibi diðer devletlerin 
dahil edilmesi mümkündür.)

Luka 21:28   Bu olaylar gerçekleþmeye baþlayýnca doðrulun ve 
baþlarýnýzý kaldýrýn. Çünkü kurtuluþunuz yakýn demektir.›› 
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