Урок 5
Три заповіти Божі
Абрам у подорож починається
І Terah, (батько Абрам), взяв Абрам його сина і багато син Харан, (Абрам у брата), сина свого
сина і сарай його дочки в праві, його син Абрам дружина; і вийшли вони із їх з вашого з халдейського
йти в землю в Ханаані; і вони прийшли до Харан, (місто) і жив там. І днів Terah було триста п'ять
років: і Terah помер в Харан. Буття 11:31-32
Якщо взяти подивитися на карту, яка я є введення нижче, ви побачите, що місто сидить у
південному районі між на Тигр і Євфрат річок, недалеко від Вавилону, просто на північ від Перської
затоки. Від там Terah, батько Абрам подорожей з його сім'ї північ до міста Харан, яка сидить в північній
частині річки Євфрат, в тому, що сучасні день Сирії, який в ті часи належала до спірних імперії хіттеян і
те, що вавілоняни заклав стверджують, що, до стає імперією.
Тепер мав Промовив Господь Абрам, "Відійди із твоїх країни і від твого родинний і від твій дім,
до землі що скажу тобі: я зроблю тебе великої нації і я благословив тебе і щоб ім'я твоє великий; і Ти
станеш благословення: та я буду благословить їх, що благословив тебе і йому проклинає тебе
проклинати: і в тобі всі роди землі будуть благословенні. Буття 12:1-3
Так Абрам й утекли, як Господь промовляв до нього; і багато пішли з ним: і Абрам було сімдесят
і п'ять років, коли він вилетів з Харан. Буття 12:4
Неясно, від цих віршів чи Абрам у батька вже померли, перш ніж Абрам починає свою подорож
або якщо Абрам викладає окремо від свого батька. Я пропоную, що Terah вже минув, а що б із звичаями
цієї точки в часі.

, Зверніть увагу: Абрам виповнюється 75 років, коли він починається на цьому шляху, вже
старий. Також взяти до відома, що Бог має промовляв до Абрам і Абрам не тільки прислухається до
голосу Бога, але він підпорядковується слово Боже, коли Абрам сказав, щоб покинути свою країну і
вирушив у похід на невідомі землі. Це перший показ Абрам виявляючи віру в слово Боже і обіцяє, що

Бог робить йому, конкретно що Бог зробить Абрам великої країни. У цьому Абрам показала свою
віру, що Бог є реальним, і коли Бог говорить, ми, як діти Божі повинні коритися так само Абрам.
І Абрам взяв сарай дружині і багато чого сина свого брата і всі їх речовину, що вони зібралися і
душі, які вони отримали в Харан; і вийшли вони йти до: землю в Ханаані; і в землю в Ханаані вони
прийшли. Буття 12:5

Карта
Як ви можете бачити вище карту, Харан є близько 300 км на північ від сучасного Єрусалим і
Мертвого моря. Червона лінія на карті використовується для наближеного Абрам у подорож через землі
країнах Східної Середземномор'я.

Подарунок від Бога
І Абрам пройшли по землі до місця Sichem, до Moreh рівнини. І ханаанці жили тоді в землі. І
Господь явився Абрам і сказав: "до свого на насіння твоє дам цю землю: і там Содому він жертівника
Господеві, які явився йому. Буття 12:6-7

Землю в Ханаані була під назвою що тому, що люди, які зайняли землі були відомі як на
ханаанеянин. На цій землі на ханаанеянин мала міст, садів та полів зерна, всі речі, які можуть бути
пов'язані з здорового цивілізації.
Після прогулянки по цій землі, Бог говорить Абрам, що ця земля був подарунок від Бога для
насіння Абрам. Це другий обіцяють, що Бог має для Абрам. Ви запитаєте, чому б Бог обіцяють землі до
насіння Абрам, коли земля вже був одержимий ще один процвітаючий людей? Це стане очевидним
вчасно, на даний момент просто знаю, що Земля і все, що на нього була створена Богом, тому все це
належить до Бога. Бог є в його право давати те, що він буде для кого він буде. Бог – милостивий до тих,
хто показати свою любов до нього і не настільки милостивий до тих, які поклонятися язичницьким
богам, тим самим показуючи свою ненависть до Бога створення.
Після того, як більше Абрам розкриває його довіра до Бога через віру, що обіцянку Бога так само
добре, як обіцяють, вже виконано. Як показ його прийняття і віра в Боже обіцянку, Абрам будує
жертівника на Бога. Незважаючи на те, що Біблія не пояснюється в цьому вірші що вівтаря складається з
чи схоже, він робить в іншому місці. Абрам звалили камені один на одного і того ж один одного, поки
вони не талії високим і досить широка, розмістити Лемб на жертви. Це все, що необхідно у жертовнику
перед Богом, на відміну від пишними вівтарів побудовано поганські релігії старовини і ці мега релігіями
сьогодні.

Святий Боже курган?
І він видалений звідти до гори на сході Бет-Ел і розбив його намету, маючи Bethel на заході і хай
на сході: і там він Содому жертівника до Господа і закликав ім'я Господа. Буття 12:8
Дивлячись на карту ділянки, яка показує подорож Абрам, вона дивиться на мене, що гори
говорив про тут в про те ж місце, яке місто Єрусалим в кінцевому підсумку отримує побудований. Це
потім дає причини, чому він згадується як Божий святий курган?
Абрам будує інший вівтар, цього разу на горі. Ця будівля вівтарі, здається, тримати двом цілям
до мене. Перший і явним є дати молитви до Бога і щоб відзначити місце як Святому місці, щоб
пам'ятати, за вівтарем. Інших цілей, я бачу, як Абрамс способом встановлення меж земельних ділянок,
що Бог обіцяв насіння його.
І Абрам проходив відбувається все ще на південь. Буття 12:9

Після будівництво другого вівтаря і даючи молитви до Бога, Абрам продовжує свою подорож на
південь від де гори є.
І був голод у краю: і Абрам знизився до Єгипту, щоб мешкати там; голод був тяжкий на землі.
Буття 12:10

Фараона і сарай
І сталося, щоб пройти, коли він був приходять поблизу укладати Єгипту, що він промовив сарай
його дружина, "Ось тепер, я знаю, що ти є справедливим жінка розглядати: тому воно станеться,
коли єгиптяни людина побачить тебе, що він сказав," це його дружина: і вони будуть вбити мене, але
вони будуть заощадити тебе живим. " Сказати: молю тебе, ти моя сестра: що це може бути добре зі
мною послухав; і моя душа житиме через тебе. Буття 12:11-13
Чому Бог вибрав розповісти нам цей аспект Абрам у подорож була заплутаним для мене.
Незважаючи на те, що ця історія Авраам ще не розповів нам сарай, вік, пізніше ми є показано, що сарай
десять років молодше, ніж Абрам. Абрам була 75 років, коли він почав свою подорож. Це зробить сарай
магнітопровода не менше 65, коли вони знаходяться на кордоні з Єгиптом. Як же це 65-річна жінка, так
красиво, що Абрам б страх, що інші хочуть, щоб вбити його для неї?
І сталось, що, прийшовши Абрам був у Єгипті, єгиптяни побачив жінку, що вона була дуже
справедливим. Князів також фараона побачив її і оцінив її перед лицем фараона: і жінка була
доставлена в будинку фараона. Буття 12:14-15
Слово "високу оцінку" визначається як: схвалити кого-то или что-т
о як бути гідним схвалення. Таким чином, князів фараона, своїх дітей,
побачив сарай, і Говорячи про свою красу до фараона, він направив її постали перед ним.
І він став просити Абрам добре її заради:, і він, дрібної та він дупи і menservants і maidservants і
ослиць і верблюдів. Буття 12:16
Фараон намагалися купити сарай з Аврамом, думаючи, що вона була сестрою нікелем.
І Господь заважали фараона і свого будинку з великим кари через Абрам сарай дружині. І
фараона називається Абрам і сказав: "що це ти наробила мені? Чому ти не сказати мені, що вона була
твоя дружина?" Чому садиста: ти, "вона є Моя сестра? Так що я може взяли її мені до дружини:

тепер тому ото твоя дружина, взяти її і йди. І наказав фараон своїм людям про нього: вони послали
його геть і його дружина і все, що він мав. Буття 12:17-20
У цьому фараон намагається бартер з Аврамом, щоб зробити фараона сарай дружині, поки Абрам
тримає його секрет, що вона є насправді Абрам у дружини. Коли фараона дізнається правду, він
сердиться і виганяє Абрам і все, що належить йому, з Єгипту. Я думаю, що Абрам поставити себе на
більший ризик бути вбитим фараона гнів, ніж якщо він не брехав про неї.

Урок Бога до нас
Я завжди був збентежений чому Бог буде включати цієї історії для нас читати. Але знаю, що я
взяв час, щоб зламати; Я можу побачити кілька причин, чому. Ця історія показує, як лежав, або дає
неправдиві свідчення приносить про погані наслідки, що Абрам був правдивим з самого початку він
хотів би не допустили гнів фараона.
Ця історія також показує те, що я вже говорив про це вивчення Біблії, і що інші цивілізації, які не
поклонятися Богу створення цих пір набір моралі, подібні до цього, що Бог потребує його святих. В цій
історії фараон експонатів саме такого моралі, яка є те, що неправильно займатися перелюб, незважаючи
на те, що єгиптяни того часу є язичницьких, як ви могли б отримати.
Це випливає з моєю заявою, що хоча вам досягти ж моралі, як Бог, ви не буде збережено діла
наодинці; Вам необхідно дати поклоніння Богові як Бог команд. Можливо, це урок, який Бог проявив до
нас у наданні нам цю історію.

З Єгипту
Абрам вийшов Єгипту, він і його дружина і все, що він мав і багато чого з нього, на південь.
Буття 13:1
Якщо ви подивитеся на мапі регіону, для Абрам виходити з Єгипту від міста Memphis, який був
стародавньої столиці Єгипту, він довелося б подорожувати на північний схід, не південь. Я можу тільки
припустити, що в перекладі з оригіналу хтось помилялися напрямку, або те, що мається на увазі що
Абрам повернувся в південній частині землі Ханаана, який повинен сказати, що автор цієї історії
використовували місто Єрусалим і точкою відліку і не місто Memphis.

І Абрам була надзвичайно різноманітною, велика рогата худоба, срібло та золото. І він пішов на
його подорожей з півдня навіть Бет-Ел, до місця, де його намету був на початку року між Бет-Ел і
хай; жертівника, яку він чинив там на першому привели на місце: і там Абрам закликав ім'я Господа.
Буття 13:2-4
З Єгипту Абрам повертається на гору, що я пропоную, щоб можна було бути можливого
Єрусалиму і перебуваючи там дає молитви до Бога знову. Ці вірші наступного дев'ять мати ніякого
відношення, що я даю обговорення, так що я буде стрибати вперед.
І промовив Господь Абрам, після того, як це багато був відділений від нього, "Здійми тепер свої
очі і подивіться від місця, де ти є північ і на південь, і на схід і на захід: для всієї землі, що ти бачиш, до
тебе я дам йому і до свого на насіння твоє назавжди." Буття 13:14-15
Ще раз Бог обіцяє землі Абрам. Від вірші, що я не передбачає наскільки я розумію, що Абрам ще
на горі коли Бог робить цю обіцянку. Я ніколи не був до Ізраїлю, так що я не знаю як високо ця гора
сидить вище всіх інших прилеглих земель, але я бачите Абрам як стояти на вершині гори, дивлячись на
всі боки від нього і бачити все, що яку Бог обіцяв йому.
І я зроблю свого на насіння твоє, як той порох землі: так що якщо чоловік можна
пронумерувати порох землі, то сіменем також слід пронумерувати. Буття 13:16
Ще раз Бог обіцяє Абрам, що його насінні будуть пронумеровані, як порох землі, але на даний
момент Абрам до цих пір немає дітей, сарай, будучи безплідні. Для мене це, надає підтримку мого
розуміння, що це не кров нащадками Авраама або Якова, що Бог має на увазі як їх насіння, але для тих,
хто подобається Абрам вважає, що слово і Божі обітниці.
Виникають, ходити по землі на довжину і ширину його; бо я це тобі дам. Буття 13:17
Тоді Абрам видалені його намету і прийшов і осів рівнина Mamre, який у Хевроні і побудував там
жертівника Господеві. Буття 13:18
Ще раз Абрам будує жертівника на Бога, і таким чином місць ще однієї межі до земель обіцяв
йому Богом.

Порятунок багато
Вірші наступного кілька не зобов'язані потрапити в точку, я пишу про, так що я просто дам за
реферування того, що вони про, хоча я раджу йти до вашого Біблії і читати їх в повному обсязі себе.
Абрам зарекомендував себе в районі Hebron, яка є однаковою як загальна площа міста Содом і
Гоморра. Муніципалітет спалахне війна між містами, які в той час були дуже багата сіль торгівлі та інші
місцевої царів. По-перше Абрам є нейтральним, щоб комбатантів. Кінцевий результат війни Содом і
Гоморра є переможені, і інші царів Візьміть як викуп більшу частину багатства двох міст, а також багато
Абрам у племінник і все, що належить йому. Абрам, почувши, що багато і його володінь були прийняті
як частина Ізен, він побудований невелика армія власних рабів своїх і пішов безкоштовна багато від
його викрадачів.
І він привіз всі товари а також завезли знову його брат багато і своїх товарів і жінок також і
люди. А король Содом, то зустрітися з ним після його повернення, побивши Chedorlaomer і царів, що
були з ним, в долині Shaveh, який є Дейл короля. Генезис 14:16-17
Як ці вірші припустити, Абрам і його невеликий армії, просто не здолати інших царів, але забій
їх. Ці королі переміг комбіновані армій Содом і Гоморра, поки Абрам, з єдиним 318 в його армія змогла
зарізати їх. Це є свідченням Божої сили з тими, які Бог дає його обіцянок до, і які мають віру в ці
обіцяння.

Священик найвищого Бога
І Мелхиседекове короля Салем вивів хліба і вина: і він був священиком найвищого Бога. Буття
14:18
Цей вірш ще раз мене дивує. Поки читав цей вірш я думав, що Абрам був першим Патрiархом
справжнє поклоніння Богу, але цей вірш говорить нам, що справжнє поклоніння Богу вже сформований
і що король Салем був священиком у службі до Бога створення.
Абрам не прийшов з землю в Ханаані; Він виріс в місті ваш, який знаходиться на південному
сході Месопотамії. Пізніше в життя його батько переїхав сім'ї в місті Харан, який знаходиться на
північному заході в Месопотамії. Що я хочу відзначити, є, що він не мав контактів з вже встановлених
поклоніння Богу творіння, які очевидно існували на землях Ханаана до приходу там.

Потім я повинен задати запитання, "Чому Бог вибрав Абрам, коли без сумніву були й інші в
землю в Ханаані дане вже поклоніння йому." Я можу думати про можливі відповіді. Незважаючи на те,
що ті, що Ханаана знали Бога і дав поклоніння йому, вони не були чисті що поклоніння, беручи до уваги
Абрам показала, що він був чисто, навіть без час життя традицій і знання.

Чому Бог обрав Абрам
Абрам походив з родини ремісників, які зробили свої доходи від різьби та sculpturing, що багато
язичницьким богам земель в Месопотамії. Як кажуть, Абрам тільки що закінчив таку ікону і був
розміщення його на полиці в передній частині магазину де працював його сім'ї. Як він був розміщення
його на полиці, хтось побачив значок і відразу ж купив її. Раптовий спалах знань прийшли до Абрам. Ця
людина збирається взяти іконка будинку і помістити його на полиці в честь пляма, і він потім коліна і
молюся, щоб він. Абрам зрозумів, що він був створений цієї піктограми з шматок каменю, так як може
вона бути Богом, а потім окремо як міг удостоїтися часу поклонялися? При цьому реалізація Абрам
почав шукати в Бога. Одного разу вночі, дивлячись на нічному небі Абрам побачив все диво небеса і
знав, що він буде там, де б істинний Бог, так що він почав говорити з неба, щоб розкрити себе йому Бог.
Абрам була його власної природи моральних особи, яких було не рідкість в області, люди, так що
Бог прийняв повідомлення про його за це, але коли Абрам почав шукати Бога безпосередньо, а потім
дати молитви до Бога, Господь був перенесений з любов'ю до Абрам.
Я бачу, як Бог знайти людину чистого у вірі, в землі не приділяється поклонятися йому, що він
вирішив відправити Абрам на його шляху в Canaan. Таким чином він дасть Абрам підключення до
встановлених поклоніння, але більше, щоб виявити тих Ханаана, чистоти Абрам у вірі. Таким чином,
Бог використовує Абрам прикладом для всіх, хто шукає Бога.
І (король Салем, Мельхіседека) благословив його, він сказав: "благословив бути Абрам найвищого
Бога, володарем неба і землі: І благословив бути найвищого Бога, що визволив Твоїх ворогів в твої руки."
І він дав йому десятину за все. Генезис 14:19-20
Король Салем принаймні визнає руку, що Бог в поразки інших царі, і як Бог має виділив Абрам в
благодаті.
Слово "десятину" визначається як, Словник Encarta: однієї десятої від ког
о-то дохід або виробляють добровільно заплатив за
підтримки церкви або її духівництво. Це вище віршах тому каже

мені Абрам дав короля Салем, священик найвищого Бога, однієї десятої від своїх доходів. Питання є те,
що прибуток? Як ви побачите в наступному, Абрам вигоду нічого від його конфлікту з іншими царів.
Інше значення вище є що Абрам отримали десятину від царів Содом і Гоморра та тих царів що
однаковою як загальна площа. Я бачу це як можливу інтерпретацію через тих царів подяку за знищення
Абрам у своїх ворогів.
Король Содом, промовив Абрам, "дати мені особи і прийняти товар до самого себе. Буття 14:21
Хоча король Содом шляхетських інших королів і тому дали не допомоги Абрам, коли Абрам
зробив боротьбу з іншими царів, король Содом як і раніше очікувалося, Абрам дасть частину свою
здобич йому.
А Аврам відізвався: королю Содом, "я мати підняти свою руку до Господа, Всевишнього, Бога,
власниця неба і землі, що я буду Примітка взяти з потоку навіть взуття latchet, і що я не буду
приймати будь-яку річ, що твоє, щоб не ти впорядкував сказати, я зробив Абрам багаті: зберегти
лише те, що молоді чоловіки з'їли і частину чоловіків, які пішли з мене, Aner, Ешкол та Mamre; Нехай
вони вживатимуть їх частини. " Генезис 14:22-24
Абрам відповідає інформування короля Содом, що немає не псує, які Абрам взяв нічого, що вже
не належать йому, а саме його племінник багато і всі його володінь і службовців.

Перший основний заповіту
Там було три первинні пактів, що Бог зробив з людством.
Перший заповіту був тим, що він зробив з Авраамом заради своєму синові Ісаку; тому, що
Авраам вірив обіцянки і слово Боже.
Другої пакту потім є продовженням та розширення перший заповіту, який був зроблений з
Moses і народ Ізраїлю; тому що Джейкоб було подолати свої гріхи і добилися покаяння і прощення від
Бога і від брата Якова, а також тому, що дванадцять синів Якова подолали свої гріхи і були прощені
Богом.
Третій і фінал Завіт яких зосереджена на тому, законів Бога, написані на наших серцях, що
відноситься до справжнього поклоніння, який був створений на основі Авраама і Якова, а також наші
прийняття вчення Ісуса, який відноситься до наших обіймаються Божого моральності, і наша робота на
те, щоб Божа моралі нашу моральність.

Перший заповіту вийшли віру Авраама або скажемо "вірі" у Word і обіцяє Божого, незважаючи
на те, що логіка запропонував, що обіцянки були неможливо буде виконано. Авраам вірив в слово Боже,
незважаючи на як неможливе вони може здатися іншим, або навіть, можливо Абрам, сам.
Після цього ж Слово Господнє прийшли до Абрам в бачення, кажучи: "не бійся, Аврама: я тобі
щит, нагорода твоя вельми велика і. Та Аврам відізвався: Господи, "Господь Бог, що хочеш ти дати
мені, бачачи я бездітний ходжу, а Стюард мій будинок знаходиться ця Еліезер Дамаску?" Генезис 15:12
Як ви пам'ятаєте, Абрам було 75, коли він почав свою подорож, і моя версія Біблії короля James
говорить мені, що в той час, що пішов він, це було близько 1920 року до н і те, що війна з царі регіону за
Ханаан взяв місце близько 1917 британської Колумбії і під час цієї розмови з Богом в вище дві вірші
займає місце між Богом і Абрам , це близько 1913 року до нашої ери. Це зробило б Абрам близько 82
років.
І Абрам сказав: "Ось, для мене ти не дав: і, аж ось один мій керівник спадкоємець мені." Книга
буття 15:3

Син обіцяно
У віці 82 Абрам до цих пір жодна дитина і немає сина бути його спадкоємцем, яка, я можу тільки
припустити, як Абрам визначає його насіння. Як я показав, раніше, насіння Абрам не є його нащадки
крові, але всім, хто, як Абрам, буде мати віру в слово і обіцяє Божого, через свої переконання, що Бог
буде виконувати те, що він обіцяє.
І ось, Слово Господнє прийшли до нього, кажучи: "це не несе твоїх спадкоємець; але він, що
вийде з твою кишечника повинна бути твоїх спадкоємця. Генезис 15:4
Це одна річ, щоб дивитися в майбутнє і побачити безліч людей все в Віра та справжнє
поклоніння Богу, але для того, щоб виконати це майбутнє, пізнанні Бога повинна бути подана в серцях і
умах людей. Це таким чином, Бог дає ще одну обіцянку Абрам, що Абрам буде є син, і він вийде з
Абрамс вертаю.
І він привів його вперед за кордоном і сказав: "тепер подивіться на небо і розповісти зірок, якщо
ти зможеш для нумерації ними:" і сказав він йому: "так сіменем несе." Генезис 15:5

Це вже третій раз, що Бог зробив цю ж обіцянку на Аврама. що насіння Абрам буде такою, щоб
бути поза вміння рахувати.
І він вірив у Господа; і (Бог) відніс його (Віра) йому за праведність. Генезис 15:6
Знову Абрам вважає обітниця Богові. Я не бачу на цих сторінках що Абрам ніколи не зупинити,
вважаючи, що Бог тільки що сім або вісім років пройшло з першого обіцянку і Абрам все ще без сина, і
все ж незважаючи на це, Абрам вважає, що Бог дасть йому сина, незважаючи на те, що він і його
дружина Сарі знаходяться поза дитини несучих віків.

Частина Божого заповіту
І сказав він йому: "я Господь, що вивів тебе з вашого з халдейського, щоб дати тобі землю оцю
його. Генезис 15:7

Пам'ятайте: Бог обіцяв, Абрам всю землю від річки Ефрату через Аравії, до річки Ніл і
єгипетського краю. Я хочу, щоб вказати на це, так що ви зрозумієте, що ні в який час в історії має
насіння Абрам, народ Ізраїлю, коли-небудь проводилися контроль над цієї землі. Це тому, що це
пророцтва кінця днів. В кінці днів після того, як Сатана був переможений, потім насіння Абрам, тих, хто
вірить в обіцянки і слово Боже через віру і насіння Якова, які вдалося подолати свої гріхи, прийме
володіння цієї землі.
І сказав він (Абрам), Господь Бог, пізнаю я що я успадкує її? Генезис 15:8
І (Бог) промовив йому: "візьми мене Хайфер трьох років і вона Коза трьох років і ОЗУ трьох
років і за turtledove і молодих Голуб. Генезис 15:9

Початок заповіту
Сьогодні коли ми йдемо в контракт з іншим, ми малюємо документи з різних аспектів угоди і
ввійдіть обома сторонами документів як спосіб завершення угоди. Це не було можливості, в 1913 році
до нашої ери, або з Богом, так що Бог ініціює альтернативу підписання документів.
І взяв він для нього все це, розділити їх посередині і дав кожну частину проти іншого: але
птаства не. Буття 15:10

У стародавні часи чоловічий багатства була виміряна на кількість великої рогатої худоби, овець,
кіз, тощо., що він володів. Шляхом прийняття цих вище перелічених тварин і потім обробка їх в жертву,
Абрам дає часткової оплати в обмін на Божих обіцянь і в якості заміни для підписання документів як
спосіб засвідчує договір.
І коли пташки налетіли натрапили на Каркаси, Абрам їх прогнали. І коли сонце йде, впав
глибокий сон на Аврама. і ото, жах великий спадає на нього. Генезис 15:11-12
Після того, викладених цих мертвих тварин в жертву Богу, заблукали на протягом декількох
годин без будь-яких очевидною прийняття Богом жертви. Коли птахи розсипалися каркасів так, щоб
з'їсти їх, Абрама shooed їх геть. Після часу Абрам виріс втомився і впав в глибокий сон, де він був Богом
бачення.

Пам'ятаю Адам: Бог, завданих йому йти в глибокий сон, а потім коли він прокинувся, Бог
йому подарували Eve, його дружина. Я бачу це як Аналогічна ситуація. Абрам було просити Бога, "коли
будуть у мене є син, бути мій спадкоємця?" У цьому сну тоді Бог відбувається, що те, що він повинен
так що Абрам можуть батько дитини. Це тільки моя думка, немає нічого в історії або в Писанні, що
надає підтримку його, за винятком таких вірш.
І він сказав: Абрам, "знати, стоїть, що розмножу незнайомець в землі, яка не їх і повинен
служити їм; і вони повинні страждає їх чотириста років; та й той народ, якого вони діють, я
судитиме: і опосля повинен вони виходять з великим речовина. " Генезис 15:13-14
Слово "поручитель" визначається як: той, хто обіцянки, що чужого
зобов'язань зустрінуть у випадку за замовчування
м, умова або якості будучи впевненим. Вище віршах даючи
пророцтва час, що Яків і його потомство буде підпадати під поневолення Єгиптом на 400 років, і коли
вони, нарешті, звільнили від рабства них буде речовини на шляху до багатства.
І будеш ходити батькам твоїм миром; ти будеш похований в хороший старості. А покоління
четверте повернеться сюди знову: бо беззаконня амореянина усе ще не повний. Генезис 15:15-16
Бог говорить Абрам майбутніх заходів щодо його насіння, які не відбудеться до довго після того,
як Абрам увійшли його могили. Це прогноз на час, який діти Якова, нікелем онука, який буде раби в
єгипетськім чотириста років. Бог додає до цього пророцтва, що діти Якова повернеться з Єгипту з
великим багатством, незважаючи на те, що вони були рабами.

Бог дав обіцянки Абрам, але немає жодної над Богом, який може взяти на себе відповідальність
Божого-енд договору, якщо Бог повинен за замовчуванням, так що Бог повинен дати поруки, сам. Це
досягається шляхом честь і морального характеру, що Бог, що коли зробив обіцянку, Бог буде
виконувати його укладення, і що він є честь межа для цього.
У цю епоху час, що я живу чоловічий особистої честі втрачається все, але з всі риси особистості
аморально, які чоловіків сьогодні жити за. Але, в той час Абрам чоловічий честь важливіший йому своє
життя. Так що для Бога, щоб робити такого кроку для Абрам було достатньо для Абрам прийняти і
вірити.
І сталося, прохід, що, коли сонце пішли вниз, і було темно, ось куріння печі, і горіння лампи, що
минув між ці частини. Буття 15:17
Нарешті, після того, як сонце пішов, і це було темно, шматки запропонованих тварин були
витрачені вогонь, викликані Бога. У цьому Бог показує його прийняття жертви і прийняла що Абрам
прийняв частини Божого заповіту, як зазначалось Богом, тим самим ущільнювальні договір між ними.

Бог дає землі
У того ж дня склав Господь заповіта з Аврамом, говорячи: "до свого на насіння твоє
Потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до великої річки, річки Ефрату:" буття 15:18
Ще раз Бог голоси його участь та внесок заповіту, ті речі, які Бог обіцяє в обмін на обіцянки, які
він вимагатиме від Абрам зробити свою частину угоди. Ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ні в який
час в історії Ізраїлю нації чи діти Якова коли-небудь оволодів всіх тих країв, приділяється Абрам. Це
тому, що воно є не приділяється крові нащадками Авраама, але ті, хто в кінці днів будуть вірити в слово
Боже, як Авраам робить, це святих Богу, що ця земля надається до. Це Бог святих, які є нащадками
Авраама і діти Ізраїлю.

Garden of Eden
Це можуть бути цікаві вам що кордонів земель, дав Аврааму та його насіння в основному так
само, як кордони Garden of Eden як описано в розділі:
І річка вийшла з Eden для зрошення саду; і звідти вона розділюється і стає чотирма початками.
З перших звуть одному Пішон: тобто її, що compasseth землі Havilah, де є золото. і золото що Земля

добре: третій є бделій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки, і Ґіхону: вона оточує ввесь край Етіопії Ґіхон.
А ім'я річки третьої Ашшуру: тобто її, що сході Ассирії. А річка четверта Євфрат. Господь Бог взяв
людина, і поселив його у Garden of Eden одягатися це і тримати його. Буття 2:10-15
Це змушує мене замислитися, якщо причиною, Гора, на якій Єрусалим і храм будуються на
Святому місці, є тому, що те, що де abode Адама, і де Бог прийде щоб поспілкуватися з Адамом один
день на тиждень, Святий сьомий день суботній день.

Народився син
Ще раз, я буде стрибати вперед кілька віршів, але знову ж таки, я закликаю вас читати ці
сторінки з Біблії, так що ви зрозумієте, чому Агар дає Абрам сина вперше і не Сарі.
І Агар голі Абрам сина: і Абрам назвав ім'я його сина, яка Агар голими, Ізмаїл. І Абрам
восьмидесяти і шість років, коли Агар голі Ізмаїла до Абрам. Генезис 16:15-16
Як ви пам'ятаєте від вірші, що я пропустив, Агар був раба Абрам у дружині сарай, сарай, не в
змозі дати Абрам сина і дав її раба Абрам як його Наложниця, і це було від неї Абрам у перший син
народився.
Оцінка є двадцять років тому чотири колірнім рішенні вісімдесят років і шість, отже, Абрам є 86
років, коли народився Ізмаїл. У цьому Божа обітниця давати Абрам сина була здійснена або воно.

Бог розповідає Абрам бути ідеальний
І коли Абрам було дев'яноста років і дев'ять, Господь з'явився Абрам і до нього сказав, "я
Всемогутнього Бога; ходити переді мною, і бути ти досконалим. І я зроблю свого заповіта між мною і
тобою і будуть розмножуватися тобі надзвичайно." Генезис 17:1-2
Абрам становить 99 років, коли Бог говорить йому в цьому вірші, які будуть робити Ізмаїла 13
років. Ви коли-небудь дали думав про те, що Бог означає, що коли він говорить Абрам бути
досконалим?

Визначення досконалий
Словник визначає, ідеальний як: без помилки, недоліки або несп
равності, відмінно або ідеальним в усіх відношеннях.
Яким чином тоді Бог хоче Абрам бути досконалим? Відповіддю є, таким чином, що Абрам
поклоняється Бога, і таким чином що Абрам моралі дзеркала моралі Бога. Це, як Бог визначає
досконалості. Бог просить це Абрам і його сімені, ті, які ідеально підходять у свою любов і поклоніння
Богу, які є насіння Авраама.
Дозвольте мені дати вам моє визначення про те, що я вважаю, є Божим розрахунком на мій
ідеальний. Це центри по перша заповідь Ісуса, "з всі ваші серця, душі, розуму і сили любові Бог."
Щоб досягти цього, потрібно спочатку видалити себе від усякого гріха. Це може статися тільки якщо ви
знаєте, що гріх і гріх визначається в десять заповідей.

Авраам тему до десяти заповідей
Все це говорить мені, що одне; Абрам очікується Бога тримати Десять заповідей. Як ви знаєте,
десять заповідей не дали нам до Moses, право? По правді кажучи Десять заповідей існували завжди;
вони просто були не кодифіковані (записано) до Moses. Як я показав у моїх пояснень Десять заповідей, є
два аспекти або частин до них; перших чотирьох повчити про те, як Бог команд, що ми поклоняємося
йому, і останні шість дає інструкції про те, моральні базу, що ми повинні досягти, якщо ми хочемо стати
одним з Богом. Бути досконалим у вірі, щоб Бог потребує дотримування всіх десяти Десять заповідей.
Невдача в цілості Десять заповідей так само, як нездатність бути досконалим. У тому, що Бог говорить
нам, що Абрам був досконалим, каже мені, що Абрам також зберіг Десять заповідей, років, перш ніж
вони були кодифіковані і дав Moses і народ Ізраїлю.
І Абрам впав на його обличчі: і Бог розмовляв з ним, кажучи: "як на мене, ось, є свого заповіта з
тобою, і, то ти будеш батьком багатьох народів". Генезис 17:3-4
Тому що Абрам падає на його обличчі, він показує його прийняття владу Бога над ним. Коли ви
забруднюють себе показати повагу до художнику яким перед яким принижений. Абрам принижує себе
перед Богом творіння, тим самим показуючи свою повагу і любов до Бога.

Бог перейменовує Абрам Аврааму
Ні має ім'я твоє будь-який більше можна назвати Абрам, але твоє Ймення несе Авраам; для
багатьох народів батько я зробив я тобі. І вчиню Тебе перевищує плідним, я зроблю Націй тебе і з тебе
прийде царів. Генезис 17:5-6
І я встановить свого заповіта між мною і тобою сіменем після тебе в своїх поколінь для вічним
заповітом, щоб бути Богом тобі і щоб сіменем після тебе. І дам тобі і щоб сіменем тебе, землі, де ти є
чужий, всі землю в Ханаані, вічне володіння; і я буду їм Богом. Генезис 17:7-8

Визначення поклоніння
І я буду їм Богом: Те, що потрібно, щоб бути Богом для чоловіків? Якщо ви не дають
поклоніння, як наказав Божим, то що Бог не є вашим Богом. Тільки ті, які дають правильну поклоніння
насправді дивлячись на те, що Бог як Бог їх.
Таким чином, тільки шляхом надання "істина і правильний поклоніння" до Бога створення ви
показують, що він є вашим Богом. Тому що Бог дав нам заповідь про те, як ми повинні дати цей
поклоніння, ми повинні виконувати закон, інше як він знатиме, що це йому що ми даємо нашим
поклоніння?
Якщо Бог було вибрано поклоніння статуя або деякі інші різьби образ, то вона насправді не
важливо, як ви вибрали для поклоніння, тому що його немає в живих і має не догляду так чи іншого.
Але Бог створення життя, і він також жива істота, які піклуються і команд. Таким чином, вкрай
важливо, що ви даєте поклоніння Богу створення точно так, як він наказує. Якщо ви або не бажають
дати поклоніння Богу створення точно, як він команд, то ви може так само добре надайте поклоніння
язичницьким ідол. Бог каже нам, ти мене любиш або ви мене ненавидите, немає не середній шлях.

Авраама частини заповіту
І сказав Бог Авраама, "ти будеш тримати свого заповіта тому і ти свого на насіння твоє після
тебе в своїх поколінь. Це свого заповіта, що будете додержувати, між мною і ви і свого на насіння
твоє після тебе; "Кожна людина дитина серед вас повинен обрізуватись." Та ye повинен обрізання в
плоті foreskins; і станеться, маркер заповіту betwixt мене і ви. Буття 17:10-11

Я хочу, що ви взяти до відома слово "знак," це говорить мені, що обрізаних символічний жест.
Це не те, що будь-який інший народів людина ніколи не робив. Цей символ, у євреями таким чином
виявляються унікальним серед народів світу. Коли людина обрізаний, це постійним нагадуванням про
те, що він не може ігнорувати, що він підлягає Закону Божого. У разі народ Ізраїлю вони можуть бути
тої ж досконалості, що Бог має нав'язаної Авраама, який є збереження десяти заповідей.
І ви повинні обрізання плоть від плоті; і станеться, маркер (символ) заповіту betwixt мене і ви. І
він, що є вісім днів старого повинен обрізаний серед вас, кожна людина дитина в ваших поколінь, він,
яка народилася в будинку, або купили з грошима з будь-яким незнайомцем, яка не з свого на насіння
твоє. Генезис 17:11-12
Він, яка народилася в домашній твоїй і він, який купив з твої гроші повинні потребує
обрізуватись: і свого заповіта повинен бути вашим тілом для вічним заповітом. І uncircumcised
чоловічої статі, чия плоть його крайня плоть не обрізаний, це душа повинен бути відрізаними від свого
народу; Він hath сломанной свого заповіта. Генезис 17:13-14

Бог перейменовує сарай Сара
І сказав Бог Авраама, "як для сарай твоя дружина, ти не даси її сарай, але Сара має її ім'я бути.
І я благословити її і дати тобі сина також про неї: так, я благословив їй, і вона повинна бути матір'ю
народів; Королі людей несе її. Генезис 17:15-16
Тоді Авраам впав на його обличчя, розсміявся і сказав, що в його серці "дитина народиться, хто
сотню років? І Сара, це дев'яносто років, нести? " І Авраам сказав: Боже, "О, що Ізмаїл може жити
перед тобою!" Генезис 17:17-18
Я не впевнений чи Авраам запитує, що Бог не дати йому ще один син і каже: для Бога, чому не
Ізмаїла, це він не мій спадкоємця? Або, може бути, що Авраам і віру, що Бог не як Бог сказав він буде
робити і, отже, стурбовані Ізмаїла, який є дочірнім Наложниця, беручи до уваги, нова син народиться з
дружиною і, отже, законного спадкоємця. Це для мене очевидно, від мого дослідження історію Авраама,
що він любив Ізмаїла і тому не хочуть новий дитина приходять між ним і один син, він вже любив.
І сказав Бог: "твоя дружина Сара несуть тебе син дійсно; ти ж даси Йому ймення Ісаак: і я
встановить свого заповіта з ним для вічним заповітом і з його сімені після нього. " Буття 17:19

Вислухавши Авраам висловлювати свою стурбованість Бог потім підтверджує, що Сара буде
дійсно дати Авраам син і що його звуть бути Ісаак та що варто з Ісака і його сімені, що Бог буде
продовжити свій Завіт, не Ізмаїла сина за Наложниця.
Я бачу це як мають більше значення, ніж більшість може зрозуміти. Бог говорить, що Ізмаїл є
позашлюбним сином. Ізмаїл-син за Наложниця і як така має легітимність сина Авраама дружина. Це те,
що відноситься до перелюб. Незважаючи на те, що Сара дав Аврааму свого раба, вона як і раніше
становить перелюб.

Пам'ятайте: Коли Бог дав Єви до Адама стати дружиною Адама, Бог був з законом цього
визначення шлюбу, як будучи між "одним чоловіком і однією жінкою". Всі ці релігії, які дозволяють
для Полігамія є за цим визначенням, залучення перелюб і як такий виправдовують перебуваючи в
досконалості перед Богом.
А що стосується Ізмаїла, я почув thee: "Ось, я благословив йому, зробить його плідну та будуть
розмножуватися його надзвичайно; дванадцять князів він повинен породити, і я зроблю його великої
країни. Буття 17:20
Але свого заповіта буде встановити з Ісаком, що Сара несе тобі в цей час в наступному році. І
він перервані з ним, і Бог пішли від Авраама. Буття 17:21

Ісаак народжується
І Господь відвідав Сара, як він сказав і зробив Господь Сарру, як він говорив. Сара, задуманий і
голі Авраам сина в старості його, у встановлений час яку Бог говорив до нього. Генезис 21:1-2
І Авраам назвав ім'я свого сина, який народився йому: кого Сара голими йому, Ісаак. І Авраам
обрізаний своїм сином Ісаком, будучи вісім днів, як Господь наказав був йому. Генезис 21:3-4
І Авраам був сто років, коли своєму синові Ісаку народився до нього. І Сара сказала: "Бог hath
змусив мене сміятися, так що все, що чув буде сміятися з мене." І вона сказала: "хто б сказав Авраама,
що Сара повинен був приділити дітей такої, бо я породить йому сина в старості його." Генезис 21:5-7
Ісаак тому народився року після того, як Авраам був обрізаний, який зробить Ізмаїла 14, коли
народився його брат. Бог обіцяв Абрам, що дасть йому сина, і що син був би батьком багатьох народів і

Патріарха заповіт з Богом. Коли народився Ізмаїл, я не сумніваюся, що Авраам передбачається, що
Ізмаїл виконання обіцянки, але тоді Бог сказав: "ні, не Ізмаїла, але Ісаак буде спадкоємця заповіту."
У той час коли Бог сказав Аврааму, Ізмаїл було 13 років, і Авраам любили його, як батько
повинен любити його перший народиться син, тому коли Бог сказав йому, що Ізмаїл не був
спадкоємцем, це без сумніву болісний Авраама. В цей час і культури коли син взяв на себе багатство
покійного батька, і була можливість ще одного сина оскаржують що спадкування, воно було загальним
для братів, щоб спробувати убити один одного. Авраам був моральних людиною і обов'язковим, тому
були в жаху, що його сини б вітер ненавидіти один одного. Як історія показала нам, це занепокоєння
було не даремно, навіть сьогодні, майже 4000 років потому, сини Авраам, Ісак та Ізмаїл, все ще
перебувають у стані війни один одного.
Це пояснення історію Авраама і перший Завіт з Богом ще одним прикладом як історії Біблії були
спотворені через історію. Я завжди був моє розуміння з молоді, що Авраам був щасливий, коли він був
пообіцяв народженням сина Ісаака, але як ви можете бачити, це була звістка, що він не хотів би почути.
Я також брав розуміння, що Ісаак був сином, що Бог обіцяв Аврааму, але коли Сара залишаються
безплідними вона дала свого раба Авраамові, як на Наложниця. Це вірно, але його з'явились Аврааму,
що Ізмаїл був дитиною, що Бог обіцяв спочатку, і потім Ісаак був другий обіцянку. Авраам любив
Ізмаїла, і він був цілком задоволений нехай буде його спадкоємцем. З обіцянкою Ісаак Авраам знав, що
тільки біль і дискурс буде результат. Ось чому Авраам попросила Бога, "О, що Ізмаїл може жити
перед тобою!" Як ви можете бачити, це заклик, що Бог дає Сара дитини, що Авраам хотів, що Бог
прийняв Ізмаїла як спадкоємця.

Гріхи Якова
Як і в історію Авраама, я відчуваю, що необхідно знати контекст того, хто Якова, так що ви
зрозумієте, чому Бог перейменований Джейкоб до Ізраїлю. Яків був перейменований Ізраїлю, тому що
він подолав свої гріхи і возз'єднався з Богом і зі своїм братом. Це-це подолання своїх гріхів, що
необхідно, що ви повністю розумієте за це є ключем до розуміння того, що третій Пакті це все про. Я не
буду обговорювати всі вірші, тільки ті, що є типовим для особистості і характер Якова.
Та Ісака було сорок років, коли він узяв Ребекка дружина, дочка Bethuel що Сирійський з
Padanaram, сестра Лаваном Сирин. Ісаак став просити Господа за дружину, тому що вона була
безплідна, і: Господь був став просити його і Ребекка дружиною задуманий. 25:20 буття-21

Близнюки, все ж, різні
І діти дружньо боролись за нею. і вона сказала: "Якщо це буде так, чому я так?" І вона пішла б
дізнатися Господа. І промовив Господь її "дві країни в твої утробі, є дві манері людей повинен
відокремлені від твого надр; і один народ повинен бути сильніше, ніж інші люди; і старший повинен
служити молодший. 25:22 буття-23
Це пророцтво нащадків і діти Ісаак. Там буде "народами" чи два чітких та окремих людей. Я
бачу це як у євреями і ці інші, які хоча й таку ж віру, як Авраам, подорожні заблукали. Тих, хто Якова
вирушив до Єгипту і були поневолені, ті, хто залишився на землях ханаанеянина, були двоюрідні брати
до євреїв, але не давали Десять заповідей через Moses.
Один повинен бути сильнішою, але там є без вказівки, які нації чи дитина буде тим сильніше, і
цей Говорячи про силу означає фізичне чи духовне сили?

Народження близнюків
І коли її днів буде доставлений були виконані, ось, там були близнюки в утробі її. І першим
вийшов червоний, знову як волохаті одягу; і вони називали його назва Ісава. І після того, які прийшли
його брата, і взяв його рука протриматися в Ісава каблука; і його ім'я називалася Якова: та Ісака було
шістсот років (60 років) коли вона їх голими. 25:24 Буття-26

Кожен любив по інший
А хлопчики виросли: і Ісав був хитрий мисливець, людина поля; і Джейкоб була звичайна людина,
житло в наметах. І Ісаак любив Ісава, тому що він їли його оленини: але Ребекка любив Якова. 25:27
буття-28

Ісав продає його первородство
І Джейкоб СОД pottage: а Ісава прийшли з поля, і він був слабкий: Ісав і сказав до Якова, "Feed
me, молю тебе з того ж червоний pottage; бо я слабкий: "тому його звали називається Едом. Буття
25:29-30
Слово «СОД» -перекладається слово стародавніх івриті слово "Ziyd" яка коли дивишся справу до
Біблії оснащенням означає "звариш" які подальші визначається як: маслоробки, кипін

ня, Пузир, піна або піну. Для мене це означає, що Яків був приготування їжі
щось коли Ісава на нього зійшов у сфері.
Це дається підтримки слово "Pottage" , який визначається як: товсті овоч або м
'ясних і овочевих суп. Що Опис пропонує мені рагу, а не суп.
Вище говорить нам, що Ісав був "Слабкий" тому він говорить Якова, щоб годувати його. Слово
"Слабкий" визначається як: на межі проходження, бути слабким аб
о запаморочення, непритомність, який розповідає мені, що Ісава
мисливець, було в спекотне сонце, щоб довго і було слабка, щоб справа в перевтомі.

Пам'ятайте: в цій культурі їх день, Джейкоб був молодшого брата і Ісава перший народився
і душа спадкоємець батька свого багатства. Це взагалі мав на увазі що Джейкоб підкорятися Ісава. Коли
Ісава розповідає Якова, щоб годувати його, це було як його права на команду.
І Джейкоб сказав: "мені продати цей день твого первородство." Та Ісава сказав: "оце, я
перебуваю в точці, щоб померти: і яку користь цього первородство робити, щоб мене?" І Яків,
«клянусь мені цей день; і про нього присягнув йому: і він продав його первородство до Якова. Потім
Якова дав Ісава хліб і pottage сочевиця; і він їсти і пити, встав та пішов його шляху: таким чином Ісава
зневажав його первородство. Буття 25: 31-34
Я відчуваю, що в цієї культури і якщо Якова полюбив його брат, він хотів би пішли йому і дав
йому з його їжа навіть не маючи був наказав, так що в цьому, я відчуваю, що Яків даний час нечутливим
до слабкий стан здоров'я, що його брат був в і тому вистачає милосердя і співчуття, що Божий чоловік
повинен мати. Це може бути тим не менш, що Яків був ображений за Ісава, коли Ісава дали команду
Якова, щоб годувати його, і саме з цієї причини, що Яків показує такі відсутність шкода.
Замість цього, Яків вимагає свого брата Ісава, що він повинен оплатити Якова їжі дано, у вигляді
"мені продати цей день твого первородство." Що таке Ісава на первородство? Ісав на первородство
носить двоякий характер, спочатку він спадкоємця багатство Ісаак свого батька, і по-друге, Ісаак,
Патріарх перший заповіт з Богом і таким чином, Патріарх справжнє поклоніння Богу. Ісаак є голос Бога
на землі. Отже це означає, що Ісава, повинні нести цю відповідальність за смерть свого батька.
У цьому ви можете побачити, що незважаючи на те, що Ісав був перший народиться і за закон
законним спадкоємцем все, що Исаакиевский коли Ісак помер він мав мало піклуватися про нього і
легковажним про свою відповідальність за людей, які покладалися на Ісаак для їх професій і на

Исаакиевский лідерство в свою віру в Бога. У цьому Ісав був також неповажне Бога і високого
становища, що він був наслідувати, тому написано: "таким чином Ісава зневажав його
первородство."
Незважаючи на те, що я критикував Якова за не те, щоб його братів потреб без необхідності
компенсації, це було більше пов'язане з Богом, поклавши Ісава через тест, щоб з'ясувати, якщо він
любив Бога, чи ні. Я б сказав, що Ісава провалили іспит, саме тому Бог не дає відкриті засудження Якова
дій з цієї нагоди або на наступний.

Обман Якова
І сталось, що, коли Ісаак був старий, і очі його були тьмяним, так що він не міг бачити, він
називається Ісава свого старшого сина і до нього сказав: "мій син:" і він (Ісава) до нього сказав: "Ось,
я." Буття 27:1
І він (Ісаак) сказав: "тепер я старий, ось я знаю, що не день моєї смерті: тепер, тому брати, я
молюся тебе, твої зброї, твої Сагайдак і твої лук і вийти на поле і візьми мене деякі оленини; і мене
пікантним м'яса, таких, як я люблю і привести його до мене, що я їм; що моя душа благословив тебе
перед I die." Буття 27:2-4
Важливо те, що ці вірші говорять нам, що Ісаак сліпих.
І Ребекка чули, коли Ісаак промовляв до Ісав свого сина. А Ісава відправився в області полювання
for оленини та повернути її. І Ребекка промовляв до Якова її сина, говорячи: "Ось, я чув, твій батько
говорити до Ісав брат твій, говорячи:"принести мені дичини і мене пікантним м'ясо, що я їсти і
благословив тебе перед лицем Господнім перед моєї смерті. Таким чином, тепер мій син підкорятися
мій голос за те, що я наказую тобі. "Тепер перейдіть до стада і принести мені з звідти дві хороші діти
козлів; і я поставлю їх пікантним м'ясо для свого батька, таких, як він любить: І ти будеш довести
його до свого батька, що він може з'їсти, і що він благословив тебе перед смертю. " Буття 27:5-10

Пам'ятайте: Ісав є старшого сина Ісаака, і це очевидно, що Ісаак намір дати своє
благословення, щоб Ісав і роблячи таким чином, дати Ісава, що Ісаак володіє як спадщину. Коли
Исаакиевский дружина Ребекка підслуховує це, вона команд Якова займатися обману свого батька.

Також пам'ятайте: що Ісава продана його первородство Якова для деяких продуктів харчування,
таким чином, зрозуміло, що Джейкоб відчуває, що Ісава ще раз образливо, йому, не дотримуючись їх
угоди з.
Обман є інструментом, використовуваним сатани і як такий є гріхом проти Бога. У цьому Якова
грішить проти свого брата, а й проти Бога. Пам'ятайте, що Ісава продав його первородство Якова, так
що Джейкоб мають законне право претендувати на спадщину перед свого батька, але вибирає замість
вдаватися до обману. Це я бачу, як гріх Ребекка, як Яків, але пам'ятайте, Бог сказав Ребекка, які
старшого сина будуть служити молодший син, так що Ребекка можливо, думав, що вона робить воля
Божа, який я вважаю, що вона була.
І Джейкоб сказав Ребекка його мати, "Ось Ісава мій брат волохаті людина, і я гладка людина:
мій батько може буде почувати себе мені, я повинен, здається йому як обманець та підведу
прокляттям на мене а не благословення." Буття провадь-12
Як ви можете бачити, Яків не буде сліпо в його гріх, він прекрасно обман, він займається.
А мати сказала до нього: "мене бути твоїм прокляття, мій син: тільки підкорятися мій голос і
йти, принести мені їх." Генезис 27: 13
Але також очевидно, що Яків чесною людиною в тому, що він не хоче брати участь у цьому
обману, але тільки не з-за наполяганням своєї матері. Якщо я не вважаю, що це все відбувається, як це
воля Божа, я думаю, що Ребекка сестра Єві, і що обман роботу сатани.
І він пішов, за вуха і привели їх до своєї матері: і своєї матері зробили пікантним м'яса, таких,
як любив його батько. І Ребекка взяв неабияку одягу її старший син Ісава, які були з нею в будинку і
поклав їх за Якоб її молодший син: А вона поклала шкури діти кіз на руках і на гладкою його шию: І вона
дала пікантним м'яса і хліба, який вона приготувала у руку її сина Якова. Буття 27:14-17
І (Джейкоб) прийшов до свого батька, він сказав: "Мій батько:" і він сказав: "я; хто ти, мій
син? " Буття 27:18
І Джейкоб сказав до свого батька, "я Ісава твої первісток; Я зробив можливе як ти badest мене:
виникають, тобі, сиджу їсти від мого дичини, що душу твою нехай благословить мене. " Буття 27:19
І до свого сина, сказав Ісаак "як це ти знайшла його так швидко, мій син?" І він сказав: "бо
Господь Бог твій приніс його до мене." Буття 27:20

Я хотів би вказати на всіх, хто читав ці слова, що Яків взяла на себе зобов'язання ще одного гріха.
Яків розповіла брехня свого батька, і більше того, в його Лі він зробив Бог партія брехня. Яків,
можливо, було законну причину, щоб витягти Исаакиевский благословення для успадкування, але тепер
він скоїв ще гірше гріха, образа на честь Бога.
Ісаак промовив до Якова, "Come поблизу, молю тебе, що я може відчувати себе тобі, Сину мій,
будь ти мій син дуже Ісава чи ні." Буття 27:21
Ісаак сліпих, але, очевидно, мені що він підозрілих х обман так.
І Джейкоб подався поблизу Ісаак батька; і він відчув його і сказав: "голос Якова голос, але руках
руки Ісава." І він розрізнити його не так, тому що його руки були волохаті, як його брат Ісава руки:
так що він поблагословив його. І він сказав: "Чи ти мій син дуже Ісав?" І він сказав: "я". Буття 27:22-24
Ще раз, Яків говорить брехня і зобов'язує одному гріху.
А він відказав: "принести його поруч зі мною, і я будуть їсти з оленини мого сина, що моя душа
благословив тебе. І він приніс його поруч з ним, і він з'їв: привів вино і він випив. Буття 27:25

Благословення Якова
І його батько Ісак сказав йому: "Прийдіть поблизу і поцілувати мене, мій син. Поблизу, ізнову
поцілував його: і він відчув запах шати його були благословив його і сказав: "побачити, запах мого сина,
як запах поле, яке благословив був Господь: тому Бог дати тобі роси неба і вгодованості землі і багато
кукурудзи і вино: Нехай люди служити тобі , і Націй поклонитися до тебе: бути Господа над братів
твоїх і нехай Твоя мати синів лук до тебе: прокляті бути кожен, що curseth тебе і благословенний він,
який благословляє тебе. Буття 27:26-29
Таким чином, Яків отримує благословення Ісаак свого батька, шляхом обману, брехня і гріхи
проти Бога і його брата. Це благо тримає більш, ніж просто слова, в отриманні цієї благословення, Яків
стає Патріарха справжнє поклоніння Богу і таким чином, Бог призначив голос на землі. Це я
переконаний, Ребекка і Джейкоб розуміють, але у мене є сумніви про Ісава. Ісав боляче, не отримавши
благословення свого батька, а зради свого брата, але той факт, що він був так легко готовий продати
його первородство Якову, змушує мене думати, що він не був повністю інформовані про все, що це так
спричинили.

Ісав і біль
І сталось, як тільки Ісаак зробив наприкінці благословення Якова, а Яків не вистачало ще згасли
від присутності Ісаак свого батька, який Ісава його брат прийшли його полювання. Буття 27:30
І він також зробив пікантним м'яса і привели його батька і промовив до свого батька, "Нехай
мій батько, виникають і їсти його син дичини, що душу твою нехай благословить мене. Буття 27:31
Та Ісаак батька до нього сказав: "хто ти?" І він сказав: "я був сина свого, твоїх первісток
Ісава." Буття 27:32
Та Ісаак дуже надзвичайно тремтіла і сказав: "хто? Де він, що hath прийняті дичини і привів
мене, і я їв з все, що перш ніж ти привішу і благословив його? так, і він буде блаженний. " Генезис
Євангелії
Щоб зрозуміти, чому не могли скасувати Ісаак благословення він дав Якова, незважаючи на те,
що він був даний під обман, ви повинні розуміти влади, яка честь людини стояли в ті часи. Обіцянка,
Дана є обіцянка будуть виконані. Незважаючи на те, що Яків, виявилися безчесно беручи участь у
обману, Ісаак була чесною людиною, яка йому потрібна для стримає свою обіцянку до Якова.
І почув Ісава слова його батько, він плакав з великим та надзвичайна гіркий крик і промовив до
свого батька, "благослови мене, навіть мені також, Отче мій." І він сказав: "твій брат прийшли з
простодушним і хто має забрав твого благословення." Буття 27:34-35
І сказав він (Ісава), "це не він по праву називають Якова? Бо він hath витіснена мене ці два рази:
він узяв на себе моє первородство; і ось, зараз він hath забрали мого благословення." І він сказав: "ти ти
не захищені благословенням для мене?" Буття 27:36
Та Ісаак озвався й промовив Ісава, ": Ось я зробив йому Господь твій, і всі брати його мати я дав
йому для службовців; і з вином та я зазнали йому: і те, що я буду робити тепер тобі: мій син? " Буття
27:37
А Ісава промовив до свого батька, "Пощо ти, але одне благословення, мій батько? Благослови
мене, навіть мені також, Отче мій. Ісав підняв його голос, і плакала. Буття 27:38
Та Ісаак його батько відповів і сказав йому: "Ось вдар повинна бути вгодованості землі і роси
неба з вище; і від меча будеш ти жити і будеш служити брат твій; та це буде прибути пройти коли

ти будеш мати владу, що ти будеш розірвати його кокеткою результаті відключення шию твою.
Буття 27:39-40
У цьому благословенні, що Ісаак надає Ісава, це звучить для мене, що Ісаак сердитий з Jacob для
його обману і щойно сказали Ісава, що є тільки один спосіб видалити Якова кокеткою результаті
відключення Ісава на шиї, і це з мечем. Якщо б я був Ісава, я б розглядати такі слова, як мій батько,
даючи мені дозвіл вбити мого брата. Це на відміну від мого розуміння, що Ісаак один з Богом і може
тому ніколи не закривати очі на гріх як вбивствах і помсти.
А Ісава ненавидів Jacob через благословення вчиться його батько благословив його: та Ісава
сказано у серці своїм: "дні жалоби за мій батько є під рукою; потім вб'є мого брата Якова. Буття 27:41
І ці слова Ісава її старший син веліли Ребекка: і вона послав називається Якова її молодший син і
сказав йому: "Ось, брат твій Ісава, як зворушливо тебе, комфорт себе, маючи намір вбити тебе.
Таким чином, тепер мій син підкорятися мій голос; та виникають, Біжи ти до Лаваном мого брата,
щоб Харан; і зволікати з ним через кілька днів, поки твій брат люті відвернутися: поки твій брат гнів
відвернутися від тебе, і він забувати про те, що ти наробила йому: то я пошлю і принести тобі
звідти: чому повинні я бути позбавлені також ви обидва в один день? 27:42 буття-45
Якщо ви пам'ятаєте, що місто Харан є одного міста що Абрам батько переїхав разом із сім'єю до
після відходу місто ваш. Це місто, то на крайній півночі майже на так звану Малої Азії в губиться і
трохи більше 300 миль від Gerar, як літак літає. Ісаак і Ребекка, в той час, оселилися в околицях міста
Gerar, який знаходиться на південь від Шева і недалеко від Божого святу гору, де Єрусалимі буде в
кінцевому підсумку побудований.

Яків, Рейчел & Лі
І Ребекка сказав до Ісак, "я втомився від мого життя через дочки Хета: Якщо Якова взяти
дружина дочки Хета, як ці, які є дочок землі, що хорошого моє життя зробить мене?" Буття 27:46
Незважаючи на те, що витримується Ісаак і сліпим, він все ще майстер його сім'ї. Він як і раніше
є господарем дочки його сина і неодружених незалежно від їхнього віку. Якщо б Якова просто вгору і
залишити його батько, було б образа для свого батька, те, що не робиться в ті часи, коли чоловічий
честь була більш важливим, ніж його життя. Таким чином, Ребекка встановлює привід для заохочення
Ісаак щоб посилати свого сина Якова протягом часу.

У цей привід створені Ребекка Ісаак могли помітити спосіб її запобігання Ісава від проведення
його загроза вбити Якова. Можливо, Ісаак був такий злий, що він був misspoke, щоб Ісав і після того, як
думати про нього, вирішили, що було б краще видалити Якова від Ісава. Вона також може бути, який,
будучи так розсердився, що Ісаак не було бажання мати Якова навколо більше, Постійне нагадування
про його обман, тому, відправивши його так далеко, він таким чином дозволила б свій гнів на спад.
Ісаак називається Якова і благословив його і платити йому і до нього сказав, "ти не візьмеш
дружина дочок Ханаана. Виникають, перейдіть на Pandanaram, щоб будинок Bethuel твої матері
батька; і взяти тебе дружина звідти дочки Лаваном Твоя мати, брат. Буття 28: 1-2
Якщо ви надасте цю думку, ви побачите, що Ісаак говорить прийняти дружину з одного з дочки
його мати брата, який є дядька Якова, і що робить дочки першої двоюрідних братів Якова Джейкоб.
Сьогодні це не тільки буде незаконне, воно розглядається інцест, вона може також випускати
деформованих потомства. Під час Якова, яка була близько 1760 BC або 3700 років тому, він не був ні і
був звичайним явищем.
І всемогутній Бог благословить тебе і зробити тебе плідним і помножити тобі, щоб ти щоб
бути безліч людей; і дати тобі благословення Авраама, до тебе а до свого на насіння твоє тобі, щоб ти
щоб успадковують землю, де ти є той Незнакомка, яку Бог дав Авраама. Буття 28:3-4
Ісаак дав благословення Якова, і за його словами, не міг прийняти благословення назад. Тому
Ісаак знає, що буде через Якова крові лінія союз з Богом буде здійснюватися. Знаючи це, незважаючи на
його гнів з Якова, Ісаак виконує свою роль як даючи своє благословення і заохочення Бога так само в
людину і насіння Якова.
Та Ісаак відводили Якова: і він пішов до Pandanaram до Лаваном, сина Bethuel Сирійський, брат
Ребекка, Якова та Ісава, матері. Буття 28:5

Драбина Іакова
Яків вийшов від Шиба пиво, і пішов до Харан. І він запалили на певне місце і зволікав там всю ніч,
оскільки значення сонця; і, взявши каменів з того місця і покласти їх для його подушки, скласти в те
місце для сну. Буття 28:10-11
Він мріяв аж ось набір сходи вгору на землі і у верхній частині він досяг до неба: і ось Анголів
Божих та на ньому. І ось, Господь стояв над ним і сказав: я Господь, Бог Авраама, батька свого і Бог

Ісака: землі, де з покладешся, до тебе я дам йому і до свого на насіння твоє; розмножу як порох землі і
ти будеш пронеслося на заході і на сході і на північ і на південь: і в тобі та в нащадках твоїх всі роди
землі будуть благословенні. Буття 28:12-14
Бог використовує багато різних спосіб спілкування з людьми в цілому і з його пророків, які вже
пройшли мрії під час сну і бачення у той час як ти прокинувся. В цьому Якові отримує бачення від Бога
в своїх мріях.
І ось, я з тобою і буде тримати тебе у всіх місцях біліше ти йдеш і принесе тобі ще раз на цю
землю; бо я не залишить тебе, поки я зробив те, що я говорив до тебе з. Буття 28:15
У цю мрію Бога відкриває себе і Якова, ймовірно в перший раз в житті Якова. До цього Яків
вірив у Бога і його моральність, тому що він викладав його батько, Ісаак Бог закону та обіцянки. Я бачу
це як перший випадок, коли Бог говорить безпосередньо до Якова, і рішень обіцяє безпосередньо Якова
тому, що Яків, отримавши благословення його батько тепер голос Бога на землі.
Джейкоб awaked з уві сні і він сказав: "безумовно Господа в цьому місці; і я не знав. І він був
боїться, та й каже, "як страшний це місце! Це є не хто інший, але дім Божий, та це являє собою
ворота небес. Буття 28: 16-17
Я не задоволений перекладача використання слова "страшні" як бути точним, тому, як Яків
дійсно відчував про це місце. Слово "Dreadful" визначається як, надзвичайно поган
і, неприємні, шкідливих або серйозні в її впливу екст
ремальних характер або ступеня, з них є всі негативні конотації, то
словник продовжує дати додаткові визначення того ж слова, благоговіння надихає
, чудовий, бути дуже добрим чи приємне. Це ж слово має
протилежного значення залежно від контексту, що речень і абзаців зробити використання.
У цій ситуації з Якова, залежно від того, як виглядає читач слова на це він може мати будь-якому
значенні. Як ви можете бачити з контексту, Яків прокидається після мрії і розуміючи, що це був
спілкування з Богом, він побожним, не в страху, але в радості. З цієї причини, я дотримуюся думки, що
слово з одного значення, тим краще відповідні, я пропоную словом чудовий, повинні краще
визначити тією емоцією, яка відчуває себе Якова.
Слово "Dreadful" є англійського слова, що замінює стародавніх івриті слово "Yare" яке може
також означати боятися, але побоюються, що ж роду як означало, коли ви говорите "страх

Божий" , тобто як я показав перед також мати шанування для або екстрема
льних повагу. Я вважають, що це означає, що слід застосовувати тут.
А Яків рано вранці і взяв каменя, що він поклав його подушки і налаштувати його для стовп і
вилив нафти на вершині його. І він назвав ім'я того місця Бет Ель: але назва цього міста називалося Луз
на першому. Буття всяка-19
Тому, що Яків цю мрію в цьому місці, він вважає, що місце як був Святий і так він будує стовп на
місце, щоб позначити його як Святому місці. Справа в тому, що не важливо, де Якова спав у ту ніч Бог
говорив до нього. Це не місце, яке Святий, але те, що Бог обрав Якова, і тому Якова, що Бог зробив
святих.
Є тільки одне місце на землі, що Бог описує як його Святій горі, і це сайт міста Єрусалим та храм
David.
І Джейкоб пообіцяв обітницю, кажучи: "Якщо Бог буде зі мною і буде тримати мене таким
чином, що я йду і дасть мені їсти хліб і одягу, щоб надіти, так що я знову до батька свого будинку в
миру; потім буде Господь Бог мій:, і цей камінь, який я поставив для стовп, дім Божий: і все, що даси
мені я, безсумнівно, дають десятому тобі. " Буття 28:20-22
Я тепер буде стрибати вперед, щоб дістатися до точки в повісті Яковів я хотів би мати
обговорення. Я залишаю це вам читати ці вірші, що я опустив.

Яків і Рейчел
І коли він іще говорив з ними, Рейчел прийшов з її батько овець: бо вона тримали їх. І це сталось,
Яків Рейчел дочка Лаваном брата його мати і вівці Лаваном брата своєї матері, що Яків пішов поблизу
і прокату камінь з колодязя в рот і поливати стадо Лаваном брата своєї матері. Буття 29:9-10
Три рази в ці два вірші нам кажуть, що овець, дочка і колодязь є володінь Лаваном, брат Якова
його матері. Це означає, що Лаваном Якова дядька, а Рахіль Якова двоюрідна сестра. Я не знаю, чому
Бог відчував, що необхідно повторити це трьох разів, інші, ніж щоб застрахувати ми читачі повинні
бути інформовані про спорідненості між ними.
І Якова поцілував Рейчел, підняв свій голос та плакали. А Яків розповіла Рейчел, що її батько
брат, і що Ребекка, син: і вона побігла і сказав своїм батьком. Буття 29: 11-12

І це сталося, Лаваном, почувши звістку Якова його сестра сина, що він побіг з ним зустрітися, і
прийняти його і зачав цілувати його і привів його до свого будинку. І сказав він Лаваном все це. Генезис
29: 13

Кістки і плоть
І Лаваном сказав йому "Невже ти мої кістки і мою плоть. І він abode з ним простір за місяць. І
до Якова, сказав Лаваном ", тому що ти є мій брат, впорядкував ти таким чином служити мені ж Йов
дармо боїться? Скажіть, а яка буде твоїм заробітної плати? Буття 29:14-15
І Лаваном були дві дочки: ім'я старший була Лія, а ім'я молодший Рейчел. Лія була тендер очима;
але Рахіль була красива і добре сприяння. І Якова полюбив Рейчел; і сказав: "я буде служити тобі сім
років для Рейчел твої молодша дочка." Буття 29:16-18
Під час Авраама і поки що лише недавно, чоловічий дочок були його дати в шлюб кого він
вибрав, дочка, мають мало або взагалі не сказати в рішенні. У цьому Якова його дядько запитує, що Яків
буде приймати як оплата в обмін на його зайшла працювати для свого дядька. Яків каже, що він буде
працювати для свого дядька в обмін на його дочка Рейчел стати його дружиною.
І Лаваном сказав: "краще, що я даю їй до тебе, ніж що я повинен дати їй іншій людині:
дотримуватися зі мною. Буття 29:19
У цьому вірші, Лаваном, Якова його дядько погоджується з умовами за Якоб і контракт
укладено.
Я тепер буде стрибати вперед, щоб дістатися до точки в повісті Яковів я хотів би мати
обговорення. Я залишаю це вам читати ці вірші, що я опустив.

Час до повернення додому
І (Джейкоб), почувши слова в Лаваном синів, говорячи: "Яків hath відвезли все, що наш батько; і
про те, що наш батько він hath отримали цей слави." І Джейкоб обличчя Лаваном побачив і ось, не було
до нього як і раніше. Буття 31: 1-2
Якщо ви читаєте ці вірші я перестрибнув через, ви будете знати, що в платіж протягом ще шести
років понад сім він працювати рука Лія а інший він працював у руці від Рейчел, Яків був отримувати
плямистим, плямистий худоба і всі коричневі овець і всі плямистий і крапчастий серед кіз.

Бог збагачений Якова, в тому, що набагато більше тварин були народжені, які були типу, що
було б Якова заробітної плати, ніж були залишатися власністю Лаваном. Я бачу це як покарання за те,
як Лаваном спонукуваний Якова працювати для нього протягом стількох років, не жив до його
трудового договору з Jacob через даючи Рахілі руку в шлюбі Якову після перших семи років.
І промовив Господь до Якова, "повернутися до того краю, батькам твоїм і твої родинний; та я
буду з тобою. І Джейкоб послав закричали Рейчел і Лія (його дружини) в області своєї пастви і сказав
їм: "я бачу обличчя твого батька, що це не до мене як до; Але Бог мій батько було зі мною. Буття. 31: 35
І ви знаєте, що з усіх моїх силах, я служив ваш батько. І ваш батько hath обдурив мене і змінив
мою зарплату десять разів; Але Бог не дав йому не мені боляче. Буття 31:6-7
Таким чином Бога hath забирали худоби вашого батька і дано мені. Буття 31:9
І Рейчел і Лія відповів і сказав йому: "чи є ще будь-якої частини або успадкування для нас у наш
дім? Ми не враховуються його незареєстрованим: бо він hath продав нам і досить пожер також наші
гроші? Для всіх багатство, що Бог hath взяті з нашого батька, що це наша і наші діти: тепер, що
тільки Бог сказав тобі, виконайте. " Буття 31:14-16
Маючи просили і отримали затвердження його дві дружини, Яків робить рішенням видалити сам,
його дружини, діти, службовців і тварин з його дядько земель.
Потім Якова встав і встановити його сини і його дружини на верблюдах; і він захопився всі його
великої рогатої худоби і всіх його товарів, які він отримав, худоба його отримання, що він отримав в
Padanaram, для йти до Ісак свого батька в землю в Ханаані. Буття 31:17-18
Яків пішов по дорозі та Анголів Божих, зустрічався з ним. І коли Яків побачив їх, він сказав: "це
Божий хост: і він назвав ім'я того місця Mahanaim. 32:1 буття-2

Яків надсилає повідомлення Ісава
А Яків і послав послів перед ним, щоб Ісав його брат до землі Сеїрових країни Едома. І він
наказав їм, кажучи: "Таким чином буду ye говорити з моєї володар Ісава;" Рабові Якова говорить:
таким чином, я sojourned з Лаваном і залишався там до цих пір: і я маю воли і осли, зграї і menservants а
жінки службовців: та я послав розповісти пане мій, що я можу знайти милість в очах Твоїх. Буття
32:3-5

І посланців повернувся до Якова, кажучи: "ми прийшли твій брат Ісава а також його
зустрітися з тобою і чотири сотні чоловіків з ним. Буття 32:6
Тоді Яків був значно боїться і проблемних: і той поділив людей, хто був із ним і стада і стада і
верблюдів, в двох смугах; і сказав, "Якщо Ісава приходять до той компанії та й поб'ю його, то інші
компанії, яка залишилася повинен бігти. Буття 32-8
І Джейкоб сказав: "бачило Бога мого батька Авраама, і Бог мій батько Ісаак, Господь, якого
садиста мене, повернутися до твого країни а також твої родинний і я буду займатися добре тобі: я
недостойний найменш всі потіхи та всі правди, яку маєш її зо рабові; для з моїм співробітникам я
пройшла через цей Jordan; і тепер я стаю двома смугами. Буття 32:9-10
Доставити мене, молю тебе від руки мій брат, від руки Ісава: бо я боїться, що його, щоб він
прийде і вразив цей край мене і мати з дітьми. І ти садиста, "я безумовно зроблю тобі добре і зробити
свого на насіння твоє, як пісок моря, яке не може бути пронумеровані для безлічі. 32:11 Буття-12
В цій молитві до Бога Якова розкриває свою відданість Богу і його покаяння гріхи своєї юності.
В цю молитву, Яків також показує, що він поклав його життя і життя його дружини, діти та службовців
до рук Бога.

Подарунок умиротворення
І він подав там ту ніч; і взяв те, що прийшов на руці подарунок для Ісава його брат; двісті вона
кіз і двадцять кіз він, дві сотні овець і двадцять баранів, тридцять milch (доїння) верблюди з двадцяти
вона ослів colts, сорок kine,(cows) і десять биків і десять foals. Буття 32:13-15
І він виступив їх у руку своїм слугам, кожен поїхали самі по собі; та сказав своїм рабам
"Переходити до мене і запишіть простір betwixt поїхав і поїхали." І він ізвелів на перш за все, кажучи:
"коли Ісава мій брат meeteth тебе і запитає тебе, говорячи:" чия надзвичайна майстерність ти? І
білішими ти йдеш? І чиї дані перед лицем Твоїм? А потім: Отак скажеш, "вони бути рабові Якова; Це
подарунок послав до моєї володар Ісава: і ось, також він вже позаду. " Буття 32:16-18
Так він наказав другий і третій і все, що слідують в масовому порядку, кажучи: "На таким
чином буду ye говорити з Ісава, коли ви знайдете його." І кажуть, що ви до того ж, "оце, рабові Якова
є позаду нас". Бо він сказав: "я будете заспокоїти його з присутніх, що йде перед мною, і після цього я
буду бачити його обличчя; може він буде приймати мене." Буття 32:19-20

Так підійшов сьогодні перед ним: і сам подав у ту ніч в компанії. І він встав у ту ніч і взяв його
дві дружини і рабам своїм дві жінки а сини його одинадцять, передали ford Jabbok. І, взявши їх і послав
до Брук, надіслані через що у нього. 32:21 буття-23

Яків бореться з Богом
І Джейкоб залишився поодинці; і там боровся людина з ним до розриву дня. І коли він (man)
побачив, що він переважали не проти нього (Джейкоб), він (man) торкнувся непереконливо стегна його
(Джейкоб); і непереконливо Якова стегна з суглоба, як він боровся з ним. Буття 24-25
І він (man) сказав: "Дозвольте мені піти, бо дня breaketh." І сказав він (Джейкоб), "я не дозволю
тобі йти, за винятком ти благословить мене." Буття 32:26

Яків переважає
І він (людина, Бог), сказав йому: "що таке ім'я твоє?" І сказав він (Джейкоб), Яків". І він (Бога),
сказав, "ім'я твоє скликаються не більше Якова, але Ізраїль: для як Принц ти маєш влада з Богом і з
чоловіками а молившись переважали." Буття 32-28
Питання я прошу вас читачі, ",що Якова переважну силу над?" Чи знаєте ви, що Яків взяли
гору над, і тому з-за цього, Бог перейменований Джейкоб до Ізраїлю? Знаючи, що відповідь на це ви
зрозумієте значення чому Бог відноситься до людей, які слідують Moses з Єгипту, ізраїльтян, і чому Бог
створив синів Якова бути люди окремо від усіх інших країн на землі.
Яків згрішив проти його брата і проти Бога, він навіть згрішив гріха, які були близькі до будучи
проти Святого Духа, який є дуже велика гріха. Незважаючи на це Яків зміг подолати свої гріхи і
покаятися їх перед Богом, а потім запитав Бога, що він пробачити йому, хоча Якова відчув себе
негідним всі потіхи, що Бог дав йому. Ось на це чому Бог перейменований Джейкоб в Ізраїль, і тому,
хто тримати Заповідей Божих і повинні самі подолати свої власні гріхи, що вони потім ізраїльтян і не
лише євреї.
І Джейкоб запитав його і сказав: "Скажи мені, молю тебе ім'я твоє". І сказав він (Бога), "тому,
що ти запитати імені моєму? І він (Бог) благословив його там. Буття 32:29
Ви могли помітити, Яків запитує: Бог його ім'я є, але як ви можете також помітити, Бог ніколи не
відповідають. Ізраїль продовжує одержати прощення від брата Ісава як добре, і вона від синів Якова, що
Бог приносить їхніх нащадків з Єгипту.

Другий основний заповіту
Цей заповіт був з нащадків з Jacob через Moses і тими, що прийшли з Єгипту, який Бог
формується в народ Ізраїлю. Ще раз я стрибати вперед в Біблії, щоб привести нас до вірші, що
стосуються цього питання, які я впевнений, обговорювати з вами, дерево пактів Божому.
І сталось часі, що єгипетський цар помер: Ізраїлевих синів зітхнув унаслідок кабалу і вони
плакала і їх плакати підійшов до Бога через рабства. Вихід 2:23
І Бог почув їх стогнати, і Бог згадав його заповіт Авраама, Ісака та Якова. І Бог розглядали
Ізраїлевих синів, і Бог мав повагу до них. Вихід 2:24-25

Moses Пророка Божого
То промовив Господь Moses, "Тепер побачиш, що я буду робити до фараона: бо рукою сильною
повинен, їх відпустить, і рукою сильною повинен він вигнати їх із краю свого." Результат 6:1

Божа ім'я Єгови
І Бог промовляв до Moses і сказав йому: "я Господь: та я з'явився Авраама, до Ісак, і до Якова,
ім'я Всемогутнього Бога, але моє ім'я ЄГОВИ було мені не відомо, їх. Результат 6:2-3
У цьому вірші Бог указує, що його ім'я Єгови; Він також дає визначення про те, що ім'я означає,

"Всемогутнього Бога". Але це більше, ніж прізвище; Він має значення за межі буття ім'я.
Словник визначає Єгови , як: Переклад з івриту старі ім'я Бога, що
використовується в Біблії. Біблія словника показує оригінальний івриті слово
бути, "Yehovah", який визначається як: існуюча в собі, або вічні. Це походить
від івриті слово "Hayah", що означає: існувати, щоб стати або приїхат
и в пас Це ім'я Єгови ім'я Бога, скоріше заяви про факт або заголовок і не так багато, як ім'я, як
людина буде використовувати ім'я. З чоловіками чимало, так що ім'я зобов'язані стежити за одну
людину, з іншого, є тільки один Бог, тому немає назви необхідна, але що люди мали потребу ім'я для
виклику Бог створення, Бог дає їм Єгови як простий спосіб сказати "Всемогутнього

Бога".

І я також створила свого заповіта з ними, щоб дати їм землю в Ханаані, землю їх мандрування,
в якій вони мандрували. Результат 6:4
Це було чотириста років і багатьох поколінь з часів Якова, і хоча невеликих слідів пізнання Бога і
його відносини з Якова може все ще існують, багато хто з його нащадки не може мати будь-яку пам'ять.
З цієї причини Бог нагадує їм про те, хто вони.
І я також чув стогнати Ізраїлевих синів, якими єгиптяни тримати в кабалу; і згадав мого
заповіту. Результат 6:5

Бог має намір створити нації
Тому то скажеш до Ізраїлевих синів, "я Господь і виведу вас-під тягарем єгиптяни, я позбавлять
вас з їх рабства та я й як спасуться ви з розтягнувся руку і з великим судових рішень: і візьму вас до
мене для людей, і я буду вам Бог : і пізнаєте, що я Господь, Бог твій, якого зрубане ви-під тягарем
єгиптяни. " Вихід: 6, 6-7
І я приведу вас до того краю, щодо того, що я побитися об заклад, щоб надати йому Авраамові,
Ісакові та Якову; і я віддам його вам за спадщина: я Господь. Вихід 6:8
В цьому Бог, повідомляє синів Якова що він знову показав себе з метою встановлення їх у свої
власні нація, вільний від ярма єгиптяни як спосіб тримати свою обіцянку до Авраама, Ісака та Якова.
І промовив Господь Moses, "бачити, я поставив тебе замість Бога для фараона: а твій брат
Аарон буде пророк твій. Ти будеш говорити все, що я наказую тобі: і Аарон твій брат буде говорити
фараонові, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю. Результат 7:1-2
Це Бог дає своє визначення те, що пророк Божий розташований у. Бог говорить Moses, Moses
розповідає Аарон і Аарон говорить всіх інших. Moses є пророком Бога, в тому, що Moses чує і потім
повторює слова Божого і Аарон пророком, щоб Moses, в тому, що Moses говорить Аарон, що розповісти
іншим. Це потім встановлює, що таке визначення того, що пророк Бог є: один через ког
о вимовляє Бог, як Moses говорить через Аарона і Бог г
оворить через Moses.

Причина Аарон має говорити за Moses тому що Moses має те, що сьогодні буде називатися
недорікуватість. Moses може зробити сам розумів для тих, хто поруч з ним, але стояти і говорити і
зробити себе розумів для великої кількості людей не підлягає його здібності.

Чума на Єгипет
І я запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетськім. Але фараона не
послухає вас, що я покладу свою руку на Єгипет і виведу війська і народ мій, синів Ізраїлевих, з
єгипетського краю за великий суджень. Результат 7:3-4
І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу Ізраїлю зпоміж них. Результат 7:5
В цьому Бог має намір не тільки, щоб видалити синів Ізраїлевих із рабства єгиптяни, однак, що
при цьому він розкриває свою владу для єгиптян, а також. Єгиптяни контролюються релігія і його
священиків, які встановлюються сатани. Даючи кари до Єгипту, він показує, їх боги як безсилою і не
боги на всіх. Як і всі помилкової релігії і помилкових богів. Бог використовує цей рахунок виходу, щоб
показати не тільки у євреями і єгиптяни що він Бога Всемогутнього Бога, але весь світ і всіх людей, які
жили з моменту і чув цю історію.

Стрижня стає змія
І Господь промовляв до Moses й до Аарона, говорячи: «коли фараона буду говорити з вами,
говорячи: "покажи диво для вас:" тоді візьмеш Ааронові: "Візьми свою палицю та й кинь перед фараона
і це станеться вужем." Результат 7:8-9
Називались фараон також мудреців та ворожбитів: тепер чарівники єгипетські, вони також
зробив як ішов своїми чарами. Бо вони кинули вниз кожну людину протягнув палицю, і вони стали змій:
але Аарон магістра стрижня поглинула їх стрижнів. Результат 7:11-12
Якщо я був присутній, і я бачив, з моєї власної очі Аарон снек Ластівка весь змій цих інших
людей, я дав пауза і питає, якщо що Moses було говорити Бога. Бо інакше як такі можна пояснити?

Річка перетворюється в крові
І він запеклим фараонове серце, що він не послухався їх; як говорив був Господь. І сказав Господь
до Moses, "фараонове серце загартованої, він refuseth, щоб люди йдуть. Отримати тебе до фараона,
вранці; Ось, він заходить до воді; а ти будеш стояти на річці межі проти він прийде; і стрижень, який
був перетворений на вужем ти візьмеш у руку. Результат 7:13-15
І: Отак скажеш йому: "Господь, Бог євреїв мене послав тобі:" кажучи: "відпустили народ мій,
нехай вони служать мені в пустелі: і ось, до цих пір Ти роздер і не чути. Так говорить Господь, "в цьому
пізнаєш, що я Господь: Ось уражу з стрижень, який знаходиться в мої руки по водах, які є в річці та
відступлять до крові. Риби, яка є в річці помре і річки повинен сморід; а єгиптяни повинен ненавидіти
пити воду з річки. Результат 7:16-18
І Господь промовляв до Moses, "сказати до Аарона: Візьми свою палицю та протягнути твоїх
рук по водах Єгипту, на їх потоки, після їх річок і після їх ставків та на їх басейнів з водою, що вони
можуть стати крові; і що може бути крові протягом всіх єгипетського, в судини деревини та в
судинах каменю. Виходу 7:19
І magiciasn Єгипет зробив це своїми чарами: і був запеклим фараонове серце, ні він слухатися їх;
як говорив був Господь. Виходу 7:22
Тому що магів змогли зробити як Moses і Аарон було зроблено, перетворюючи води в крові,
фараон ще раз не був вражений з Moses. Я під враженням, і я хотів би знати, як магів, вдалося
дублювати feat. Це одна річ, щоб перетворити воду в судно виглядати крові, а що ж магів, але весь річки
Ніл? Я бачу тільки Бог міг зняти що один.
І всі єгиптяни викопав навколо річки для води пити; бо вони не могли пити води з річки. І сім днів
були виконані, після цього Господь вразив річки. Результат 7:24-25

Жаба зараження
І Господь промовляв до Moses, "перейти до фараона й скажи йому,"Так говорить Господь,
Відпусти Мій народ, і нехай вони служать мені. І якщо ти відмовишся відпустити йти, ось, я будуть
вразив цей край твого кордонів з жаби: і річки породить жаб рясно, який повинен йти вгору і
приходять у твій дім і в твої спальні і після ложе і в будинок раби твої і на народ твій і в твою печі і в

твою замішувати жолоби : І жаб прийдуть на тебе і на народ твій, і на всіх рабів твоїх. Результат
8:1-4
Магів зробив це своїми чарами, і вивели жаб на єгипетську землю. Результат 8:7
Потім фараона закликав Moses і Аарон і сказав: "Благайте Господа, що він може забрати жаби
від мене й від народу мого; і я дозволю людям йти, що вони можуть робити жертви Господу.
Результат 8:8
Moses промовив до фараона, "славу наді мною: коли я повинен Помоліться за тебе і раби твої та
народ твій, щоб знищити жаби від тебе і твоїм будинків, які вони можуть залишатися в річці,
тільки?" Вихід: 8, 9
І він (фараона) сказав: "щоб Морроу. І він (Moses) сказав: "будь то за словом: що ти щоб пізнав,
що це не як Господа нашого Бога. Вихід 8:10
І жаб відступлять від тебе і від домів твоїх і він рабів твоїх і від народу твого; вони
залишаються в річці, тільки. Вихід 8:11
І Moses і Аарон вийшов від фараона: і Moses заволав до Господа через жаб, який він приніс проти
фараона. Вихід 8:12
І зробив Господь за словом Moses; і жаб помер з дому, з сіл а з поля. І вони збирали їх купи: і
засмерділась Земля. Результат 8:13-14
Але побачив фараон, що там був перепочинку, запеклим серце його і не послухався їх; як говорив
був Господь. Вихід 8:15

Воші зараження
І промовив Господь Moses, "Say до Аарона: протягнути свою палицю та й поб'ю пил землі, щоб
вона могла стати вошей протягом всіх єгипетського краю. Вихід 8:16
І магів зробив це своїми чарами родить воші, але вони не могли: так що там були вошей на
людину і на звіра. Магів сказав до фараона, "це перстом Божим: і був запеклим фараонове серце, і він
не послухався їх; як говорив був Господь. Результат 8:18-19

Не думаю, що фараона дім witted людина, що врешті-решт ці кари; він ще не хоче бачити, що він
проти Бога створення і не просто Moses. Бог не хоче фараона поступливий тільки поки. Бог хоче
зробити прикладом Єгипту через цей приклад всі народи чоловік буде знати, що Бог є Всевишнім і
протистояти йому є вивести на вас свій гнів.

Літати зараження
І промовив Господь Moses, "піднятися рано вранці і стояти перед лицем фараоновим; Ось, він
приходить назад до води. і сказав йому: "Так говорить Господь," "Нехай Мій народ, і нехай вони
служать мені". Вихід 8:20
Ще, якщо ти хочеш, щоб зробив не нехай мої люди йдуть, ось, я пошлю зграї мух на тобі і на
рабів твоїх і на народ твій і в домів твоїх: і будинків єгиптяни повинні бути повним зграї мух а також
землі, що вони є.

Ізраїль, з яких захист знімається паролем
І я буде розірвати у той день землі Гошен, в яких Мій народ зупинятися, що немає зграї мух несе
там; до кінця ти щоб пізнав, що я Господь, в розпал землі. І я покладу поділ між Мій народ а народ
твій: щоб Морроу повинен це ознака бути. Результат 8:21-23
І фараона наголосили Moses і Аарона і, "Ідіть, принести в жертву Богу на землі." Вихід 8:25
І Moses сказав: "це не відповідає так робити; бо ми повинні жертвувати мерзоту єгиптяни для
Господа, нашого Бога: Ото, повинен ми жертвуємо мерзоту єгиптяни їх очах і будуть вони не з
каменю нас? Ми піде три дні подорож на пустиню і принесемо жертву Господеві, нашого Бога, як він
повинен вели нам. Результат 8:26-27
А фараон відказав: "я дам вам йти, що ye може принести в жертву для Господа Бога в пустині;
тільки не підете дуже далеко: Помоліться за мене. Вихід 8:28
І Moses сказав: "Ось, я виходжу з тобою, і я будуть Помоліться Господь, що зграї мух холми
захитаються від фараона, від своїх рабів і від свого народу, щоб Морроу: але нехай не фараона справу
deceitfully більше не відпускаючи люди йдуть в жертву для Господа. Вихід 8:29
Moses вийшов від фараона, і став просити Господа. І зробив Господь за словом Moses; і він зняв
зграї мух від фараона, для своїх слуг і від свого народу; тут збереглися не один. Результат 8:30-31

І фараона запеклим серце його в цей час також; ні він відпустив народ. Вихід 8:32

Смерть жити фондового
То промовив Господь Moses, ": увійди до фараона і говори до нього: так сказав Господь, Бог
євреїв: відпустили народ мій, нехай вони служать мені. Бо якщо ти відмовишся відпустити, go і будеш
притягнути їх до цих пір, і от, Господня рука худобі твоїй, який перебуває в полі, на конях, на ослах, на
верблюдах, на а воли і на овець: повинен бути дуже тяжка murrain. " Вихід 9:1-3

Ізраїль, з яких захист знімається паролем
І між худобою Ізраїля й Єгипту відділить Господь: і не нічого не померти за все, що належить
Ізраїлевим синам. І призначив Господь усталений час, кажучи: "щоб Морроу Господь зробить цю річ на
землі". Вихід 9:4-5
Господь зробив цю річ назавтра і худобою Єгипту померла: але з худоби Ізраїлевих синів не
згинуло ані одне. Вихід 9:6
І фараона відправлено і ось, не було ні одного худоби ізраїльтяни мертвих. Був запеклим
фараонове серце, і він не відпустив народ. Вихід 9:7

Фурункули на людей з Єгипту
І сказав Господь до Moses й до Аарона: "Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі з і нехай
Moses кине її до неба на очах фараонових. І це стає невеликий пилу в усіх єгипетського краю та повинен
бути кипіння порушення назад скотині на людину і на звіра, протягом всіх єгипетського краю. Вихід
9:8-9
І взяли вони попіл печі і стояли перед лицем фараоновим; і Moses окропив його на небо; і вона
стала кипіння скотині на людину і на звіра. Вихід 9:10
А чарівники не могли стати перед Moses через фурункули; кипіння був на магів і на всіх єгиптян.
Вихід 9:11
І запеклим Господь фараонове серце, і він (фараона) не послухався їх (Moses & Аарона); як
Господь промовляв до Moses. Вихід 9:12

Град & вогонь з неба
І промовив Господь Moses, "піднімається рано вранці і стояти до фараона і сказати йому: Отак
сказав Господь, Бог євреїв: нехай Мій народ, і нехай вони служать мені". Бо в цей час пошлю всі мої
виразками на серце твоє і на рабів твоїх і на народ твій; що ти щоб пізнав, що там немає як мені на
землі. Вихід 9:13-14

Приклад для всього людства
На даний момент я буде витягну свою руку, що я може вразив цей край тебе та народ твій з
Мор; і ти витятий будеш від землі. І на самому ділі, з цієї причини я для того залишив тебе, для щоб
показати в тобі, моя сила; і що моє ім'я може бути оголошено протягом всієї землі. 9:15-16 вихід
Ще не exalteth ти, проти народу мого, що ти не відпустити? Ось, щоб Морроу у цей час я
призведе до дощу дуже тяжка град, такі як чистий було в Єгипті так як основу їх навіть до цих пір.
Вихід 9:17-18
Одна річ, я хочу, що ви повинні взяти до відома в ці карами, що Бог заподіює на Єгипет, Moses
передвіщає їх відбувається, перш ніж вони починають. Таким чином не можна сказати, що Бог не
говорив через Moses.
Відправити тому в даний час і Зберіть твого великої рогатої худоби і все, що ти маєш в галузі;
для на кожен чоловік і звір, який повинен бути знайдені в полі а не повинен бути приніс додому, граду
прийде на них, і вони помруть. Вихід 9:19
Цього разу Бог дає попередження, щоб принести в їх худобу, і те, що вони можуть збирати
врожай своїх культур. Це показує мені, що глядачі між фараона і Moses не є таємницею, але що вона
оголосила до людей. У це попередження, Бог виявлення до фараона і всі, хто читав про ці події
протягом всієї історії, яких деякі єгиптян, які переконали правди Всемогутнього Бога.
Він, які побоювалися Слово Господнє серед службовців фараон зробив своїм слугам і його великої
рогатої худоби бігти в будинках: І яке розглядається не Слово Господнє залишив його службовців і його
великої рогатої худоби в області. Вихід 9:20-21
Це справедливо для людей сьогодні. Ісус дарував пророцтва великої війни, а в результаті великої
скорботи, що буде результат війни. Скільки живі сьогодні беруть увагу цих пророцтв? Якщо ви йдете до

розділів, які я вже під назвою: Велика війна, ви дізнаєтеся з цих пророцтв, і просто як близько ми їм
здійсненною.
І промовив Господь Moses, «Простягни свою руку до неба, і що може бути град у всіх
єгипетського, на людина і на худобу і на всяку траву, що поля, по всій єгипетського. Вихід 9:22
І Moses простяг протягнув палицю до неба: Господь послав грім і град і вогонь побіг на землю; і
Господь дощ, град на єгипетську землю. І був град, і огонь горів граду, дуже тяжка, таких, як не було
він у всіх єгипетського краю, оскільки він став був народом. Вихід 9:23-24
Та й ударив по всій всі єгипетського, все, що в галузі, град людиною і звір; граду бив всяку траву,
поля, і гальмо кожне дерево поля. Вихід 9:25

Ізраїль, з яких захист знімається паролем
Тільки в землі Гошен, де в Ізраїлеві сини, не було граду. Вихід 9:26
Ще раз Бог показує як він може заподіяти біль і страждання, на тих, хто не підкорятися його
словом і залишити неушкодженим, хто виконуємо Його заповіді та вірити в його слово.
І фараона послав, закликав до Moses і Аарон і сказав їм: "я згрішив цього разу: Господь
праведний, і я і мій народ злий. Помоліться до Господа (бо це досить) які не бути не більш могутнім
тремтіли та град; я дам вам йти і ye повинен залишитися більше не. Вихід 9:27-28
І Moses сказав йому: "як тільки я перебуваю відпущу, я будуть пронеслося мої руки свої до
Господа; і той, громи перестануть, і не там буде будь-яких більше град; що ти щоб пізнав як Земля
вважається Господнього. Але ти й раби твої, знаю, що ви будете ще не боїтеся перед Господом Богом.
Вихід 9:29-30
Я б подумав тепер, коли фараона б щирі у своєму прагнуть дати Ізраїль піти, але як ви можете
бачити, Moses знає фараона до цих пір повністю принижений Бога.
І побачив фараон, що дощу і граду і грім були припинила своє, він згрішив ще більше і
загартовані серце його, він і його службовців. І був запеклим фараонове серце, ні б він не відпустив
Ізраїлевих іти; як Господь говорив Moses. Вихід 9:34-35

Саранча зараження
І промовив Господь Moses, ": увійди до фараона: бо я мати запеклим серце його і серце своїх
рабів, що я міг би розповім про них мій ознаки перед ним: І що ти щоб сказати у вухах Син твій а Син
твій син, які речі я є ковані в Єгипті і моя знаки, які я зробив, серед них; щоб ви знали як що я Господь.
Вихід 10:1-2
Знову Бога є наміри, що все Єгипту, а також Ізраїлевих синів знаю, що він Бог створення, і що він
є, щоб бути підкорився, і що непокори не будуть миритися. Це також його намір, що гордовиті і
зарозумілим фараона бути принижений перед Богом. Що це Бог, який вирішує, хто буде короля, і хто
буде не, навіть у тих земель, які не дають поклоніння йому. Людина належить Богу, незалежно від
сатани впливу на них.
І Moses і Аарон до фараона і до нього сказав: "Так говорить Господь, Бог євреїв: як довго доки
ти будеш відмовлятися впокоритися передо мною? Відпусти Мій народ, і нехай вони служать мені.
Вихід 10:3
Інше, коли ти відмовишся Відпусти Мій народ йти, ось, щоб Морроу я принесе сарану на твій
узбережжя: І вони покриває поверхню землі, що одне не зможуть побачити землі: і вони повинні з'їсти
вирахування те, що втік, звішений вам від граду, і їсти кожне дерево, що зростання для вас з області :
І вони заповнює домів твоїх і будинки всі раби твої та будинки всі єгиптяни; що батьки твої, ані твої
батьки батьків бачили, з того дня, що вони були на землі аж до цього дня. І він відвернувся і вийшов від
фараона. Вихід 10:4-6
Як ви пам'ятаєте, Бог сказав Moses в очах фараона, Moses було як Бог а Аарон що як його
пророка. З Moses нарешті видалення себе від присутності фараона без першого істоти отримують
відпустку, щоб зробити це, він виявляє фараона що Moses більше не дав повагу до офісу що фараона,
представлених в єгипетських суспільства, лише користувач, більше, ніж фараона буде таких чи
неповага, інше вони б спрямували на смерть на місці. Що Moses був не заподіяти смерть влада показує,
що він придбав над фараона і слугам його.
І сказали раби фараона до нього: "як довго цей буде нам пасткою? Нехай чоловіки піти, нехай
вони служать Господь Бог їх; чи знаєш ти ще не руйнується що Єгипту? Вихід 10:7

В тому, що раби фараона приніс з проханнями до фараона, це показує мій вище аналізу як
правильно. Як ви можете бачити, це є допущений раби фараона що всі ці карами, які були нанесені на
Єгипет, зруйнувала його економіки і її багатства.
І Moses та Аарон були привезені знову до фараона: і він їм сказав: "йти, служити Господа Бога
твого:, але хто вони, що повинен йти?" Вихід 10:8
І Moses сказав: "ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими та з
дочками нашими, з нашими стада і з нашими стада ми проведемо; бо ми повинні провести свято
Господеві." Вихід 10:9
І він (фараона) сказав їм: "Нехай Господь буде так з тобою, як я дозволю вам піти а ваші
малюки: звертаються до нього; за зло є перед тобою". "Не так: Ідіть зараз, чоловіки і Служіть
Господеві; для цього ви бажання". І (Moses і Аарон) вигнано від фараонового. Вихід 10:10-11
Спочатку це звучить, як фараон нарешті збираюся відпустити Ізраїля, але потім він relents і так
воно є його гнів, що цього разу він має його охоронців вигнати їх від своєї присутності.
І промовив Господь Moses, "розтягнути свою руку над з єгипетського краю за сарана, що зійде з
єгипетського і їдять траву землі, навіть все, що покинув свій граду. Вихід 10:12
Moses натягнутої вперед протягнув палицю єгипетського і Господь приніс східному вітрі на все,
що день землі а ту ніч; а коли настав ранок, на сході занесло сарану. І сарану перейшли всі
єгипетського краю і відпочивав у всі витрати на Єгипет: дуже тяжка були вони; перед ними не було
такої сарана, як вони, ні після них повинен бути таким. Вихід 10:13-14
Бо вони покриті обличчя всієї землі, так що земля була потемніла; і вони їдять траву землі і всі
фрукти з дерев, які покинули граду: і збереглися не будь-якої зелені річ на деревах або трави поле, через
всі з єгипетського краю. Вихід 10:15
А потім фараон покликати Moses і Аарон в Господа! а той відказав: я згрішив проти Господа,
Бога твого і проти вас. А тепер Пробач, я молю тебе, мій гріх тільки цього разу, і Помоліться до
Господа, Бога вашого, відверне від мене цю смерть тільки. Вихід 10:16-17
І він (Moses) вийшов від фараона й молився до Господа. І перетворив Господь могутній сильний
західний вітер, який забрав сарана і їх повкидають до червоного моря; не-де збереглися не один locust у
берегів Єгипту. Вихід 10:18-19

Але Господь фараонове серце, так що він не хотів відпустити Ізраїлевих синів йти. Вихід 10:20

Важких темряві
І промовив Господь Moses, "розтягнути свою руку до неба, і що може бути темряви над з
єгипетського краю, навіть темряви, яке може відчуватися. І Moses простяг руку на небо; і товсті
темрява стала в усіх з єгипетського три дні: вони побачили не один до одного, ні піднявся будь-який з
його місце протягом трьох днів: але Ізраїлевих синів було світло в їхніх осель. Вихід 10:21-23
Хто, якщо не Бог створення може досягти всіх цих виразками? Чи вірите ви ще? Подумайте про
ці слова, які ви читали, як зв'язок від Бога безпосередньо до вас. Не думаю, що їх як-то написані в
книгах давно сиве волосся старі чоловіків. Ці слова не є словами Moses, але слово Боже, приділено
Moses, що він може писати їх. Знаємо це і ви буде потім вважають, Бог є реальною, Бог живе і волі Бога,
бути підкорився.
І фараона закричали Moses і сказав, "Ідіть, служити Господу; Нехай ваші отари і ваш стада
бути залишився тільки: нехай ваші малюки також йти з вами. Вихід 10:24
І Moses сказав: "ти повинен дати нам також жертви і цілопалень, що ми може принести в
жертву Господеві нашого Бога. Нашої великої рогатої худоби повинен йти з нами; там буде не копита
відстати; для його ми повинні прийняти служити Господу нашому Бога; і ми знаємо, не з те, що ми
повинні служити Господу, доки ми туди. Вихід 10:25-27
Але Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх піти. І фараон відказав Йому: "Відійди
від мене, стережися, до самого себе, побачити моє обличчя не більше; бо в цей день ти бачиш моє
обличчя, ти помреш. Вихід 10:27-28
І Moses сказав: ", коли ти говорив добре, я буду бачити обличчя твоє знову не більше". Вихід
10:29

Смерть першого нар.
І сказав Господь до Moses, "ще я буду залучати одному чуми більше фараона і на Єгипет; Після
цього він відпустить вас таким чином: коли він повинен дозволити вам йти, він повинен обов'язково
тяги вам на звідси взагалі. Говорити зараз у вухах людей і нехай кожна людина позичити в свого
ближнього і кожна жінка її сусід, срібний та ювелірні вироби із золота. Вихід 11:1-2

Земні багатства, має ніякого інтересу до Бога, він вже володіє всю землю і все, що на нього, але
він є потреба в ці речі, срібла і золота, як описано в інших главах Книги вихід.
Та Господь дав народу користь в очах Єгипту. До того ж Moses був дуже великий в єгипетськім
в очах фараонових рабів та в очах того народу. Вихід 11:3
У цьому Бог дозволила нам знати, що єгипетські люди відмовляться Ізраїлевих синів своїх
ювелірних виробів вільно. Хоча фараона зарозумілим і горді, люди нічого не хочу більше для євреїв
покинути, який є показати, що лиха, які мають спіткала Єгипту, як відомо, людей з Єгипту причиною
Бог євреїв, як передбачена оглянуто Moses.
Moses як пророк від Бога Всемогутнього довів свою говорити слова Божого і як така, стала свята
людина для єгиптян, як він до євреїв, з пошани і поваги, що святі чоловіки відбулася в давнину.

Пам'ятайте: в язичницької релігії єгиптяни, фараон є Бога на землі, живим Богом. Коли
Moses показує через ці карами, що Бог євреїв є більшою, ніж фараона, це потряс своєї віри в фараона.
І Moses сказав: "Так говорить Господь, про опівночі буде я виходжу в середовищі Єгипет: і все,
що перший народиться в єгипетськім помре, з первістків фараон, що сидить на троні, й аж первісток
невільниці, який перебуває за межами комбінату; та всіх первістків звірів. Вихід 11:4-5
Мені потрібно, щоб взяти до відома фразу, що Бог використовує у вище віршах, "від"фараона,
що сидить на престолі Первісток. Ключові слова в цьому є ",що сидить на престолі." В останні роки
деякі історики вважають, що фараона, "Rameses" в його 80-х, під час виходу і має таким чином на
пенсію, дає свою владу над регент, який Наслідний Принц, або перший народиться син Rameses. Це
сидить і з слова в Біблії, в тому, що вона розкриває фараон, що сидить на троні включалося до
приблизно того ж віку, як Moses. Там були інші оповідання, які Moses і цей молодше фараона виросли
разом, як брати, який також підходить з слова Біблії.
Те, що я отримую на це перший народиться син фараона, який помирає, як сказано в виході
приділяється бути молодим хлопчиком а не для дорослих. В редакції вище, це те буде відповідати. Син
Rameses фараон, що сидить на троні, і це його син, який вмирає разом з іншими перший народиться
Єгипту. У цих словах Бог дав кваліфікатор щодо того, які фараона він говорив з.
І повинно бути великої плакати протягом всіх єгипетського краю, такого, як ніхто, як це, і не
повинен бути, як його більше. Вихід 11:6

Ізраїль, з яких захист знімається паролем
Але проти усіх синів Ізраїлевих повинен навіть пес не висуне свою мову, від людини: щоб ви знали
як що Господь поклав відмінність єгиптяни і Ізраїль. Вихід 11:7
Ще раз Бог показує свою владу в тому, що він може тримати в безпеці, хто він вибирає, в той же
час він є причиною травм на усіх інших.
І всі вони раби твої прийде вниз до мене і поклонитися самі до мене, кажучи: "Відійди на, і всі
люди, що слідують тобі: і після цього я буде виходити на вулицю. І він вийшов від фараона у велике
невдоволення. Вихід 11:8
У цьому Moses дає прогноз до фараона що власних рабів своїх, що ще один спосіб сказати,
радники, поклонятися Moses і розповісти йому і його людей залишити.
І сказав Господь до Moses, "Фараон не послухає вас; що чуда мої може бути помножений в
єгипетськім. І Moses і Аарон зробив всі ці дива перед лицем фараона: і Господь фараонове серце, так
що він не хотів відпустити йти Ізраїлевих синів із свого краю. Вихід 11:9-10
Хоча Moses просто попередив фараон, що Сина Свого Єдинородного, помре, якщо він не
відпустив Ізраїлевих синів піти, він відмовляється вірити. Такими є його зарозумілість помпезний, що
він не може зрозуміти, що він не має справу з чоловіком, Moses, але зі створенням Бога.

Перша Великодня
І Господь промовляв до Moses і Аарон в єгипетського краю, говорячи: "в цьому місяці несе до вас
на початку місяців: це буде перший місяць року до вас. Вихід 12:1-2
Тих, хто не є єврейський може не знати, але пасху спостерігається в березні місяці, і саме в цьому
місяці, що Бог сказано, щоб бути перший місяць року, не січня, як ми його бачимо. Я бачу, що наші
спостереження за перший місяць року в січні як ще один сатани спроби переписати або змінити законів
Бога. Для тих з вас, хто не бачить зло сатана все навколо вас то ось ще брехні, сказав сатана, що ви були
неосвічені всього вашого життя.
Останнім часом, я прийшов до розумію, що євреї, де спостереження свого нового року, але воно
не було в суботу місяця березня, але деякі інші місяць. Це я бачу, як усвідомлення того, що євреї є
просто обдурять з Божим заповідям їм, як і більшість християн. Якщо Бог сказав Moses розповідати, то

ті, хто прийшов з Єгипту з ним, що місяць, що перший пасху спостерігається, березень, повинна була
бути перший місяць року, потім я питаю, чому вони не спостерігач їх новий рік в березні, ніж інші, що
десь протягом поколінь місяці вони втратили свій шлях на навіть ця команда від Бога , як і всі ті інші
нерівності яку Бог дає список книг Єремії та Єзекіїль.

Бог наказує що поїсти
Говоріть: вся громада Ізраїлевих, кажучи: "в десятого дня в цьому місяці вони повинен вжити їм
кожна людина ягня, відповідно до дому свого батька, баранини для будівлі: І якщо домашні бути
занадто мало для Агнця, дайте йому і його сусід далі до його будинку взяти його, залежно від кількості
душі; Кожна людина згідно з його їдять зробить ваш лічильник для Агнця. Вихід 12:3-4
Ваш ягняти повинна бути без вад, мужчина першого року: ви повинні прийняти його овець або
кіз: І будете додержувати його аж до чотирнадцятого дня місяця: і вся збірка Заповіту Ізраїлю
повинен вбити у вечірній час. Вихід 12:5-6
І вони повинні крові і вдарити його на дві сторони посад і на верхній одвірку будинків, де вони
повинні з'їсти його. І вони будуть їсти м'ясо в ту ніч, смажений з вогню і Опрісноків; і з гірким трав
вони повинні з'їсти його. Вихід 12:7-8

Бог наказує як готувати м'ясо
Їсти не від неї сировини, а також просочений на всіх з води, але смажений з вогню; голову з
ногами а також з purtenance (актуальність) їх. І ви повинні Нехай нічого не розумію залишатися до
ранку; і те, що звисає з нього до ранку, ye лямпадки з вогнем. Вихід 12:9-10
Я не міг знайти слово purtenance , як це написано в цьому вірші у словнику, і я пішов до
узгодження Біблії знайти своє значення. Слово purtenance є старе Англійське слово використовується,
щоб замінити на івриті слово, Qereb, і яка визначається як: серце, миски, всереди
ну частини. Це потім говорить мені, що звір піддаються тепловій обробці цілого, без
першого обробка його.

Бог наказує, як чоловіки повинні їсти свято
І таким чином ви повинні з'їсти його; з підперезані підперезавши стегна, взуття на ногах і
ваших співробітників у вашій руці; і будете їсти його в поспіху: це Пасха для Господа. Вихід 12:11
Я не знаю про те, що традиція євреїв перетворилася на, але я впевнений, вони сидять за столом і
з'їсти Великодньої трапези, нібито будь-якої інші страви. Бог сказав, що замість цього, люди по крайней
мере, повинна бути підперезавши стегна, і що потрібно мати взуття на ногах і ваші співробітники в руці.
Словом, підперезавши стегна визначається як, Словник Encarta: підготувати се
бе для конфлікту або активною діяльністю, покласти
поясом або поясом навколо вас, щоб домогтися щось
для себе з поясом або скобами або широкого поясакорсета. Жодне з цих визначень, здається, права на шляху його вживають в цих віршах, так що
я шукав Біблії оснащенням. Слово, що вам є Англійське слово, яке замінило слово іврит, "Chagar" ,
який визначається як: надягти, як і ремінь або броню.
В тому, що вони також повинні мати своїх співробітників в своїх руках, поки вони їдять,
говорить про те, що те, що мається на увазі, що вони бути готові повинні миритися боротьбу на захист
свої домівки і сім'ї. Вони повинні з'їсти швидко і бути повністю одягнений у випадку, якщо вони
повинні влаштовувати бійку. Персонал може бути використаний як зброя, коли це необхідно, а також
палицю.
Бо я пройду, єгипетського цю ніч і буде вразив цей край всіх первістків в землі Єгипту, людиною і
звір; і проти богів Єгипту я буде суд учинити: я Господь. Вихід 12:12
І кров нехай буде вам для маркер на будинках, де вартніші ви: і коли я бачу крові, я передам над
вами, і чума не несе на вас, щоб знищити вас, коли я вразив цей край з єгипетського краю. Вихід 12:13

, Зверніть увагу: Кров, що вони покласти навколо у двері або входу до своїх домівок є на
«Ключ», який визначається як: демонстрації або пам'ять, або як те,
що щось інше символічно. Це використання крові потім становить одне й те саме,
коли Бог говорить нам, що коли ми суботній сьомий день це "Знак" між нами і Богом, що ми народу

Божого, і що ми дивимося до створення Бога як нашого Бога. Беручи до уваги крові лише символічне
цього, дотримування правда суботи являє собою фактичні знак.

Пасха ан аспект другий заповіту
І цей день буде вам на пам'ятку; а додержувати це свято для Господа протягом поколінь;
додержувати це свято, Постанова назавжди. Вихід 12:14

Прісний хліб
Сім днів ви повинні їсти опрісноки; навіть в перший день, ви повинні прибрати уважливо з
будинків; для whosoever схоче Нагнітачі хліб з першого дня аж до сьомого дня це душа повинен бути
відрізаними від Ізраїлю. Вихід 12:15
У перший день буде там Святе зібрання і в сьомий день буде там Святе зібрання вам; без
способу роботи повинна бути зроблено їх, зберегти те, що кожна людина має з'їсти, що може бути
зроблено тільки з вас. Вихід 12:16
Та ye повинен дотримувати свято Опрісноків; для в цьому того самого дня я вивів ваші армії
єгипетського: тому повинна ye спостерігати цей день у вашому поколінь за Постанова назавжди.
Вихід 12:17

Перший місяць
В перший місяць чотирнадцятого дня місяця в навіть, будете їсти опрісноки, до однієї
двадцятої і дня місяця в навіть. Сім днів не несе ніяких уважливо знайдені в ваших будинках: кожен,
хто житиме те, що є квашені, навіть що душа повинен бути відрізані від Заповіту Ізраїлю, будь він
чужий або народився в землі. Вихід 12:18-19
Як ви бачите, Бог говорить, хто можуть бути другий заповіт, що вони повинні спостерігати це
свято в перший місяць року. Пам'ятайте: Бога є, враховуючи, що перший місяць року бути того ж
місяця, що Пасху, щоб спостерігати, що на місяць, що ми називаємо березня, не січня як християни
тепер спостерігати її.
Таким чином перший день Великодня дотримання чотирнадцятому березень і триває сім днів до
двадцять першого березня. За цей час хліба не має уважливо в ньому, щоб бути з'їденим. М. Левен є

інше слово для дріжджів. Коли ви покласти дріжджі в з квітів і води при прийнятті хліб, дріжджі
викликає суміш, щоб розгорнути або піднятися.
Взяти до відома: День двадцять першого маршу, Весняне рівнодення, коли день світлих годин
дорівнюють ніч час годин. Це історично час найбільш язичницьких свят святкування відродження землі.
Сатана завжди намагалися забруднювати поклоніння Богу творіння, тому його поганські релігії провели
святкування цей період же таким чином, щоб заплутати і обманювати, що є Бог, і те, що язичницькі.

Слово Боже є Верховного
Тепер ви можете запитати, "Чому Бог все одно ми покласти дріжджі в хліб наш чи ні?" Це тільки
під час дотримання Пасхи, що Бог звелів, що ми їмо немає уважливо, як і раніше дозволяється Богом що
ми можемо їсти хліб уважливо решти року. Думайте про це як команда Бога, а лише слухняності слову
Божому чи можете ви показати свою любов до Бога. Це не має значення, якщо ви думаєте, це нелогічно
чи ні, що сказав Бог вас робити те, що у певному сенсі, і якщо ви любите Бога завгодно, незалежно від
того, що ваші думки про нього.

Народ Ізраїля тільки
Будете їсти нічого квашені; у всіх habitations ye їсти опрісноки. Вихід 12:20
Як ви бачите, Бог підтверджує його наміри, що ми їмо хліба не уважливо тижні Великодня. Я
використовую слово ",ми" у багатьох з цих пояснень, але я хочу, що ви розумієте, що це посилання на
тих, хто були і поширюються вимоги лише другий заповіту. Ті, перш ніж Moses не зобов'язані
дотримуватися Пасху, і ті з третій Пакті не підлягають її дотримання або. Це буде пояснено в
подальшому в уроках.

Постанова назавжди
Потім Moses закликав усіх старших Ізраїлевих і промовив до них, "витягнути і Візьміть собі
дрібну худобину за даними сімей і вбити пасху. І будете зробити кілька ісопу і занурити його в крові,
що є в басейні і вдарити перемичку і буксирування стороні повідомлення з кров'ю, що є в басейні; і
ніхто з вас вийде у двері свого будинку до ранку. Вихід 12:21-22

Слово ісопу визначено в Словник Encarta як невідомі завод, чиї гілки о
писані в Біблії, як використовується, щоб посипати в
оди під час Іврит релігійних церемоній. Що дає мені не знаю що
це таке, тому я шукав Біблії оснащенням, слово ісопу це латинське слово, яке дається на івриті слово
"naphach" , де він говорить нам, що це висушених рис, який розбиваєть
ся на порох.
Останнім часом я чув, що там були Біблії вчені намагаються з'ясувати, що речовина у ісопу був
зроблений з, але вони, схоже, не вдалося визначити це, ще в про пошук трьох хвилин, Бог показав це
мене. Це говорить мені, що якщо ви не шукати Бога і його правду, не можна знайти або з власного
інтелектуальним здібностям поодинці, як Ісус говорить нам: "Я проповідував." Тільки з Ісусом як
Орієнтир ви можете знайти всю правду і в тому, що знайти Бога.
Ісус промовляє до нього: "я є шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto батько, але
мені." Івана 14:6

Крові на фізичні знак
Бо Господь буде пройти до одвірках; і коли він бачить кров після перемички а на дві сторони
посад, Господь буде проходити через двері, не буде страждати есмінець, щоб прийшов до будинків,
щоб ви вразив цей край. Вихід 12:23
Кров є маркер або символізм, що ті, які проживають всередині цієї будівлі є дітьми Божими і,
отже, під захистом Бога.

Пасха є Постанова
І ви повинні спостерігати цю річ для Постанова тебе і сини твої назавжди. Вихід 12:24
Постанова визначається словник, як: закону або правило зробив о
рганом, таких як Міська влада. У Біблії ан Указу Бога або з Moses, є
Закон підтримали, але якщо не вказано інше це не назавжди і може бути змінене або скасованим Бога.
Постанова, як правило, закон, написаний від руки чоловік. Цей обряд щодо пасху має підтримку
Бога, а Бог сказав, що це Постанова назавжди. Десять заповідей, які написані перстом Божим на
камінь, вказавши, що вони в останній раз назавжди, незмінний, не можна назвати Постанова. Десять

заповідей є більш як у закон про землі, при якому всі інші закони і постанови знаходяться в
підпорядкуванні.

На відміну від з батьків
У вище віршах Бог говорить нам, що цей "розпорядження", щоб бути для ізраїльтян для всіх
своїх поколінь. Я повинен сказати вам моєї невпевненості в як цей ефект святих Божому, який не
проводяться ж параметри другий заповіту, як синів Якова, були.
Пасха як зазначалось в цих віршах, скажіть мені, що вони є невід'ємною частиною для,
встановлена Господом заповіта з першого ізраїльтян. Як такої я не впевнений щодо того, чи це
відноситься до тих, хто є частиною третій Пакті.
Другий заповіту встановлює народ Ізраїлю, були як третій Пакті встановлює один на один
особистих і інтимних співвідношення ви як індивідуальний та створення Бога.
Я не бачу, як Пасха має будь-якою метою тому в цих відносинах. Я залишити його до вас, щоб
дати молитви до Бога і дозволив, щоб показати вам, які він команди з вас. Я ж молився Богу з цього
приводу, і я був з огляду на почуття, а не з певною імовірністю, що ведення пасху Богом святими, є
зайвим. Це відомо тим, що апостоли Ісуса, і Ісус насправді спостерігати Пасху, отже моєї невпевненості.
Єдине, що зберігає найближчі на розум, коли я думаю про Ісуса як зберігши його, що він народився
громадянин Ізраїлю нації і тому був під другий заповітом аж до своєї смерті на Хресті.

Чому святкувати пасху?
Та це буде прибути пройти, коли ввійдете до землі, яку Господь дасть вам, як він обіцяв був, що
будете додержувати цієї служби. Та це буде прибути пройти, коли ваші діти запитають вас, "що
означає ye ця служба? Що говорити, "Це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих
синів в Єгипті, коли він побивав а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонивсь до землі. Вихід 12:25-27
Я бачу вище три вірші як справжня причина, чому Бог наказує бухгалтерія Пасхи, що всіх
поколінь, щоб прийти, після тих, що жили під час смерті первістка Єгипту, буде пам'ятати силу Бога, що
Бог створення є реальним і час від часу дав безпосередню участь у справах людина.

З Святим Богом, третій Пакті, нікого, хто досяг стану, як Святого Бога ніколи забувати, вона є
частиною якого є, в особистості, честі та морального характеру, тому дотримування пасху більше не
потрібна, принаймні Ось як побачити його, ви вирішуйте самі.
А Ізраїлеві сини пішов і зробив, як наказав був Господь, Moses і Аарон, так учинили вони. Вихід
12:28

Смерть першого нар.
І сталось, що опівночі Господь бив всі перші народився в єгипетського краю, з первістків
фараон, що сидів на троні до: первісток полон, що було в підземеллі; і всі перших народжується
великої рогатої худоби. Вихід 12:29
І фараона встав в ніч, він і його слуги і всі єгиптяни; і там був великий cry в Єгипті; бо не був
будинок де не було не один мертвих. Вихід 12:30
І (фараона) закликав Moses і Аарон вночі, він сказав, "піднімається і ви отримаєте назад з числа
народ мій, ви й Ізраїлевих синів; і йти, служити Господу, як ви сказали. Також прийняти ваші отари і
стада, як ви сказали і бути gone; і благослови мене також. Вихід 12:31-32
А єгиптяни були терміново на людей, які вони могли б відправити їх із краю поспішив; бо вони
сказали: "ми бути всі мертва." Вихід 12:33

Визначення другого заповіту
І поніс той народ тісто, перш ніж вона була квашені, їх замішувати жолоби, зав'язані в їхні
одежі, на плечах. І зробили Ізраїлеві згідно з його словом Moses; і вони запозичили з єгиптяни
коштовності із срібла і посуд золотий та: вихід 12:34-35
Та Господь дав народу користь в очах Єгипту, так що вони позичили їм такі речі, як вони
необхідні. І вони зіпсували єгиптян. Вихід 12:36
А Ізраїлеві сини Гойя поїхав з Rameses до Succoth, близько шестисот тисяч пішки які були люди,
поруч з дітьми. А змішаних безліч також з ними; і стада і стада, навіть дуже багато худоби. Вихід
12:37-38

І пекли вони те тісто, що вони вивів із Єгипту, бо він не квашені; тому що вони стирчали з
Єгипту і може не зволікати, як правило, ні вони підготували для себе будь-який їстівних запасів. Вихід
12:39
Тепер перебування Ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті, був дев'ятсот тридцять років. І сталося
в кінці сто тридцять років, навіть до того самого дня сталось, що всі хости Господа, то з
єгипетського краю. Це ніч слід дотримуватися набагато з Ізраїлевих синів в їх поколінь. Вихід 12:40-42
І промовив Господь Moses і Аарон,
1. "це таїнство Пасхи:
2. Там не звикати їсти:
3. Але кожна людина раб, що купити за гроші, коли ти маєш обрізаний його, то він повинен їсти.
4. Іноземця та наймит не буде їсти її.
5. В одному будинку з повинен він бути з'їдено; ти будеш несе вперед нічого плоті за кордоном з
дому;
6. Ні ye повинен зламати кістки їх.
7. Вся громада Ізраїлевих повинен тримати його. Вихід 12:43-47
8. І коли чужий повинні мешкати з тобою і буде тримати Пасха для Господа, нехай всіх своїх
чоловіків обрізуватись а потім нехай він підходь і тримати його; і він повинен бути як
такий, що народився в землі: для жодна uncircumcised особа повинна їсти. Вихід 12:48

, Зверніть увагу: У цьому вірші Бог вказує, що єдиний раз, що незнайомець, (non єврей),
може брати участь на свято Пасхи є, якщо вони вперше представити бути обрізаний. Я хочу, щоб ви
зрозуміти, що в цьому і в інших віршах по всій книга виходу, Бог є виявлення його очікування, що
народ Ізраїлю нації бути євангелістів і проповідувати слово Боже для решти людства.
Акт обрізання символічний виявлення себе, як бути дитиною на творіння Бога, і що ви
подивитеся до Бога, як ваш Бог, і жоден інший. Тому, коли Бог говорить нам, у цьому вірші, що
незнайомець може брати участь на свято Пасхи якщо вони обрізується, це не що вони тільки повинні
бути обрізані, але вони повинні також перетворені в серця, душі і розуму на поклоніння істинного Бога.
Це становить одне й те саме крові навколо вхідних дверей, як символізм буття Бога.
9. Один закон буде для тубільця й приходька, що мешкає серед вас. Вихід 12:49
Як ви бачите, мої коментарі за цей вірш отримують підтримку.

10. Таким чином і вчинили всі Ізраїлеві; як Господь наказав Moses та Ааронові, так учинили вони.
І сталось ж дня, що Господь принести Ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми
відділами. Вихід 12:50-51
11. І Господь промовляв до Moses, кажучи: "посвяти мені перших народжується, що тільки
openeth утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини й звіра: це моє." Вихід 13:1-2
12. Moses промовив до людей, "Запам'ятати цей день, в якому ви вийшли з Єгипту, з дому неволі;
Бо за чисельністю рука Господь приніс вам з цього місця: "
13. Ці повинен Нагнітачі хліба не бути з'їденим.
14. Цей день прийшли ye у місяці Авіві (березень). І станеться, коли Господь приведе тебе до
краю ханаанеянина і хіттеянина й амореянина, на Hivtes і євусеянина, що про нього присягнув
помолися Отцеві, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, що ти будеш тримати
цю послугу в цьому місяці.
15. Сім днів ти будеш їсти опрісноки будеш а дня сьомого свято для Господа.
16. Опрісноків повинна бути з'їдено сім днів; і там повинен Нагнітачі хліба не видно з тобою, не
буде цього уважливо видно з тобою в твої кварталів.
17. І ти будеш розповім про твій син у той день, кажучи: "це робиться через те, що Господь
зробив мені, коли я виходив із Єгипту.
18. І станеться, оце тобі знак на свою руку і для Меморіалу між свої очі, які Господнього закону
можуть бути свої в уста твої: для рукою сильною бо Господь вивів тебе з Єгипту.
19. Ти повинен тому тримати цей обряд в свій сезон з року в рік. І станеться, коли Господь
приведе тебе до краю ханаанеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм і дасть її тобі.
20. Що ти будеш встановити один від одного до Господа все, що openeth матриці і кожен
первородний Грядущий звір, яку маєш; Самець має бути Господнього. І кожен первісток
дупу, ти будеш викупити з бараниною; і якщо ти хочеш, щоб зробив не викупити його, то ти
будеш розірвати його шию:
21. Та всіх первістків людини між дітьми твоїми будеш ти використовувати накопичені.
22. І станеться, коли Син твій запитає тебе мігрував, кажучи: "що це таке? Що: Отак скажеш
до нього, за чисельністю рука Господа вивів нас з Єгипту, для дому рабства: І сталося, коли
фараона б навряд чи відпустити нас, що Господь вбили всіх первістків в єгипетськім, як
первісток людині, первісток звір: тому я принесемо жертву Господеві, все, що openeth
матриці , будучи чоловіків; але всіх первістків моїх дітей, я викупити.
23. І станеться, маркер на свою руку і для frontlets між свої очі: бо за чисельністю рука Господь
вивів нас з Єгипту. Вихід 13:3-16

Прощання з червоного моря
Є багато пояснень того, що сталося з прощання Червоного моря, і один з них припускають, що це
не Червоного моря, який був розлучилися, але рід морі, що в північному кінці більшість Червоного
моря, і що він не насправді частина, але через сухий погода вичерпалися дозволяючи дітям Яків на
проходить над ним. Якщо це правда, то як це що фараона армії з'явився води назад напасти на них?
Одна річ, ви повинні мати на увазі, слова в Біблії не натхненні Богом і не слова пророків, що писали
Пророки, але, насправді, слово Боже, дані про пророків Богом потім записати і опублікували.

Визначення Пророка Божого
Словник визначає пророк як , хто виступає за Бог.
Пророка Божого це один через кому Бог говорить. Ви бачите
різницю?
Коли слова Біблії кажуть, що Червоного моря розділюється і що вода і стіни по обидві сторони
від проходження створені таким чином, то це як Бог сказано Moses писати. Слово Боже є істиною і
тільки ті, хто вірити Божому слову, як він викликав, вона повинна бути написана, є віри, якщо ви
сумніваєтеся істинність цього облікового запису, як написано в Біблії, то ви не Святого Бога, бо ви не
вірите.

Пам'ятайте: Авраам вірив, навіть коли логіка сказав, що не було можливості, і тому, що
Авраам вірив, що Бог уклав Завіт з ним і його сімені. Вірити в Бога і мати вічне життя або є сумніви і
знаю вічної смерті.

Кодифікація Закон Божий
У третій місяць, коли Ізраїлевих синів Сінайську з єгипетського краю, того дня прибули вони на
пустиню Синай. Бо вони були вилетів з Рефідімі, перейшовши на пустелі Синай і мав таборували в
пустині; і там Ізраїль розбили табір перед гору. Вихід 19:1-2
Якщо перший місяць року наша березня, то цей третій місяць – Червень як ми назвали.

Moses подався Бога і кликнув Господь до нього з гори, кажучи: "таким чином будеш ти сказати
у домі Якова і розповісти Ізраїлевих синів; Ви бачили, що я вчинив єгиптяни, і як я вас породила на
крилах eagles' і приніс ви unto себе. Тепер тому, якщо ви будете слухатися дійсно мій голосі тримати
мого заповіту, то ye повинен бути своєрідним скарб мені перш за все, люди: для всієї землі є шахти: та
ye будуть мені Королівство священики і Святий нації. Це слова, що синів Ізраїлевих будеш говорити."
Вихід 19:3-6
Я виявив, що більшість людей, коли вони читали, як правило, взяти на себе сенс за словом або
фразою бути одна річ, коли вона досить часто має більший сенс.

Слово "Дійсно"
Коли Бог говорить Ізраїлевих синів, щоб "тримати свого заповіта" дійсно, буде упевнений, що
ви думаєте, що слова насправді означає, що "Крім того," або що ви читали над ним з не
думаючи до його значення. Раніше я винен цього як добре. Слово "дійсно" визначається як, Словник
Encarta: вводить твердження, що зміцнює або додає до то
чки, тільки що зробив, торгівлі та розвитку надає до
даткові після описове слово чи фразу.
З такого неоднозначне визначення мало дивується, чому більшість людей не звертають уваги на
такі слова. Використовувані в тринадцятого вірша він ставиться до кореня слова "справи", і що
визначається як: актом навмисне щось зробити, по суті і по п
равді кажучи.
Узгодження Біблії показує, що слово дійсно замінює слово іврит, "omen, або omnah"
визначається як: піддаються перевірці істини, поруки. Далі слово
"поручитель" визначається як: впевнений знань, штат будучи впев
нений, впевненості, упевненість в формі або поведін
ку, аудиту, формальних заручини.
Коли ви поставили це всі разом, ви отримаєте справжнє розуміння про те, що Бог говорив. Бог
говорить Ізраїлевих синів що вони повинні тримати свій Завіт, як акт справжній та реальний порукиі з
навмисне акт у правді та в дусі піддаються перевірці Богом, як у вас виникли зробили це. Розглядайте це
таким чином, коли ви йдете в контракт з людиною, що існують певні аспекти цього договору, які ваша

відповідальність, здійснювати і інші, які необхідно виконати іншою стороною договору, якщо або ви fail
до виконуєте свою частину, то договору за замовчуванням. Бог говорить синів Ізраїлевих, що їх у
рамках заповіту вони повинні тримати всі точки, які даються в заповіт, що до них застосовуються, по
правді кажучи, насправді і в фактичного закон, які потім піддаються перевірці Богу. Щоб зберегти
дійсно означає, що це зробити, по-справжньому та в правді.

Королівство священиків
Є ще одна фраза у вище віршах, я хочу звернути вашу увагу, "Королівство священиків". Ви
ніколи не взяв час, щоб зрозуміти, що ця фраза тягне за собою? Перше питання, я запитав є те, що
священиком? Священик це той, хто проповідує Євангелію. Бути царство
священики припускає, що Бог хоче, що Ізраїлевих синів, всі з них, не просто кілька, але з генеральної
сукупності, проповідує слово Боже, не тільки себе, але все людство, іншим народам. Таким чином
Божому Євангелії би відомо всього світу. Євреї повинна не зробили час, щоб зрозуміти слова Божого,
тому що вони створені звичай чи традиція, що єдиний шлях, можливо на ізраїльтянин був народитися в
сім'ї євреїв або вийти заміж в родині євреїв. Це ще ще одна причина, чому Бог мав проблеми з у євреями
над їх поколінь. З самого початку вони не тримати навіть основні інструкції Божого.
І Moses і покликав старших людей і виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був
йому. І всі люди відповіли разом і сказав: "все, що Господь говорив ми будемо робити." І Moses доніс
слова народу до Господа. Вихід 19:7-9
Бог має певні умови заповіту з людьми через Moses, і коли вони всі погодилися, "все, що
Господь говорив ми зробимо все від," вони є насправді, приймаються ці вимоги і вони і їх нащадки
таким чином необхідно і зобов'язується їх виконувати.
І сталося третього дня вранці, що були громи та блискавки і густа хмара над горою та голос
сурми знялися; так, що всі люди, що був у таборі здригаються. Вихід 19:16
Уявити собі це так, ніби ви там. Ви прокидаєтеся вранці і гори, яка є розбили табір поблизу до
має цей масових хмарі про це, і це канавками грім і блискавка на вершині гори. Це не рідкість видовище
в цьому районі світу, і, хоча вона може отримати вашу увагу цьому немає нічого, що ви швидше за все
не бачили раніше. Але коли ви коли-небудь чули звук труби виходив з всередині така невелика
хмарність? Не тільки звук труби, але знялися. Я не впевнений, що-небудь з вас коли-небудь чули труби
звук в повному обсязі, чи ні, але це голосно і його можна чути на відстані далеко, але звук, який чути ці

люди так голосно, що він змушує їх тремтіти. Це перший раз в Біблії, де Бог розкриває його голос, як
звук труби.
І Moses вивів люди табору зустрітися з Богом; і вони стали під горою в гору. І гору Сінай було
взагалі на дим, тому що Господь зійшов на неї в огні: дим їх Вознесіння Владик як дим від печей і вся
гора quaked значно. Вихід 19:17-18
Від їх табір люди потім натхнені Moses йти до самого підніжжя гори, щоб слухати те, що Бог
може сказати їм. Хмара, все про горі Синай не погода Хмара, але хмара диму та вогню, і тепло його є як
у печі і гори quaked як і землетрус. Ви не б злякалися за межами слів, якщо ви мали лишився в силі там в
присутності Бога створення?
І коли голос сурми звучали довгий і воском голосніше і голосніше, Moses говорив і Бог відповів
йому право голосу. І Господь спустився на горі Синай, на вершині гори: і Господь називається мохи до
вершини гори; а Moses. Вихід 19:19-20
Те, що цей вірш говорив мені, що люди побачили на власні очі і чув зі своїх власних вух Бог
створення говорити до них. Моє питання тому, то, як вони то не вірите? З всі чуда, що бачили цих
людей, вони ще досі не можу повірити! Це не зрозуміло для мене і все ж я ніколи не бачив, і я ніколи не
чув голос Бога. Бог говорити мені, але не в цей мод, як він говорив до людей в той день.

Десять заповідей
І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з
дому рабства. Вихід 20:1-2
1. ти будеш мати інших богів передо мною.
2. будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого саме на небі
вгорі, що є на землі долі або саме в воді під Земля: ти будеш служи їм, і не: бо я Господь, Бог
твій ревнива, відвідавши беззаконня батьків за дітей до третього і четвертого покоління з
них, що ненавидять мене; чинить милість тисячам їх що мене любиш, і тримати мої
заповіді.
3. ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його
невинним, що візьме Йому ймення надаремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої
роботи: Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-

яку роботу, ти, ні Син твій, ні твоє донька, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої
рогатої худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: бо шість день творив
Господь небо і земля , море і все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь благословив день
суботній і освятив його.
5. Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі.
6. : не вбивай.
7. не чини перелюбу.
8. не кради.
9. не свідкуй неправдиво на свого ближнього.
10. ти не будеш побажай твої не жадай дому; ти не будеш побажай свого ближнього дружина,
або свого, або своєї невільниці, або вола, або осла його або будь-яку річ, яка є свого
ближнього. Вихід 20:3-17
І всі люди побачили, тремтіли та й поставали і шуму сурми і куріння гірські: а коли побачив
його, видалені, здалека. Вони відказали Moses, "говори з нами ти, і ми почуємо: але нехай не говорить із
нами, Бог, щоб ми не повмирали. Вихід 20:18-19
Цей вірш говорив мені, що люди почути, і що вони розуміють, що яку Бог говорив їм, але
вважають за краще чути другої руки від Moses, через їх страх перед Богом, вони вилучені себе від
підніжжя гори.
Це нагадує мені про попередження від Ісуса, ті з кінця днів, що коли вони чули або читали слова
Божого будуть ображені. Тобто сказати, що вони не хочуть почути справжній слово Боже, але вважають
за краще стояти таким чином, щоб дати привід, які вони не могли чути.
І Moses сказав до народу "не бійся: Бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на
ваших обличчях, щоб ви не грішили. Вихід 20:20
Як ви можете бачити, Moses намагався переконати людей перебування і слухати Бога говорити,
так що вони будуть знати правду і таким чином отримати знання як як не грішити. Але це вони
відмовилися і покладався на Moses говорити до них, слово Боже.
Я дав повного обговорення на десять заповідей, що вони означають на урок 2 на цій сторінці,
тому я буду продовжувати мета цього уроку.

Третій Пакті майор
Цього пакту є на відміну від інших, Бог попереджає про це, навіть, як він є безперечним народ
Ізраїлю, який був зв'язаний другий заповіту.
Зверніть увагу до себе, не ye забувати заповіту Господа Бога, що він зробив з вами, і зробити вас
різьби образ або подібність нічого, який Господа Бога hath заборонено тебе. Второзаконня 4:23
Бо Господь, Бог твій піднесе, навіть ревнивий Бога. Второзаконня 4:24
Коли ти будеш породити дітей і дітей, та ye повинен мати залишався 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 Jordan, щоб оволодіти нею; Ви не повинен продовжити днів на
нього, але повністю буде знищено. Второзаконня 4:26
І Господь повинен Точкова діаграма вас поміж народами та ye повинен залишилося мало дав
між народи, куди Господь поведе вас. Второзаконня 4:27
Взяти до відома: та ye повинен залишилося мало серед язичників. Це попередження не є
попередження про євреїв, що вони будуть нечисленні в, але вірно ізраїльтян, і що вони будуть
нечисленні в. Ті, хто вірять в слово Боже і слухняні Заповідей Божих, є сьогодні деякі у номер. Є багато
людей, які є євреї, але вони не тримати законів Бога, є багато людей, які є християнськими, але вони не
тримати законів Бога, таким чином, сьогодні цього пророцтва виконано, бо святих Бог дуже мало. Ісус
говорить нам, що Святого Бога є одним, який тримає Заповідей Божих і є свідчення Ісуса Христа. Ви
можете сказати по правді кажучи ти його так гарно цим визначенням?
Як ви бачите, Бог дає попередження, щоб діти Ізраїль, і що вони будуть коливатися в їх
поклоніння йому і долю, що вони прийдуть до, коли вони коливатися. Вище було пророцтво знищення
Ізраїлю, місто Єрусалим і його храму, Вавилон і потім знову в Римі і нації ізраїльтяни були розпорошені
по всіх народів світу, і ті, які є ізраїльтяни буде кілька серед безлічі.
Коли ти в скорботи і всі ці речі давні прийшли на тобі, навіть в останні дні, якщо звернутися до
Господа Бога твого і ти будеш бути послушним його голос; Второзаконня 4:30

Фраза "в останні кілька днів," є посиланням на пророцтва Daniel і Одкровення. Вони
посилаються на період, незадовго до другого пришестя Ісуса, яка відзначає протягом останніх років в
кінці часів. Бог говорить, хто збираються перебратися на Jordan в землю обітовану взяти голову, і будьте
обережні, що вони та їх потомство не хитається в поклонінні Богу, але що якщо вони це зроблять, вони
тільки повинні навернутися до віри, і вони не буде залишив Богом. Навіть ті, хто жив після народження
Ісуса, які не прийняли Ісуса як Бог у плоті, будуть прощені Бога, якщо вони, але тільки повернутися до
правдивої віри і прийняти, що Ісус є Бог в тілі людини.

Тільки Бог бачить майбутнє
Я хочу, щоб відзначити щось з цього вірша. Цей вірш був написаний від руки Moses, коли народ
Ізраїлю було лише формується, але навіть тоді, Бог знав, що нащадки Якова б відвернутися від його
поклоніння і його заповідей, і що вони буде підданий скорботи під час їх поневолення Вавилон, в Римі,
а й у кінці днів. Як такий прогноз майбутнього можна так точні якщо вони були пророкував Бог
створення? Жодна людина не може зробити такий точних прогнозів майбутніх подій. Бог є реальною,
Бог живий і Бог буде підкорився.

Ніколи раніше в історії
Бо Господь, Бог твій милосердного Бога; він не залишу тебе, ні знищити тебе, і не забувайте
заповіту батькам твоїм, якого присягнув їм. Второзаконня 4:31
Запитайте тепер дні, що минув, які були перед лицем Твоїм, з того дня, що Бог створив людину
на землі і запитати, з одного боку Небесне до іншого, чи там було такого поняття як ця велика річ є,
або були почув це подобається? Повторення закону 4:32
Коли-небудь людей почути голос Бога говорити з середини вогню, як ти почув і жити?
Второзаконня 4:33
Або хто має Бог аналізували піти і взяти його народу від середовищі іншої нації, по спокус,
знаками та за чуда і війною і змушений рукою сильною і по розтягнувся arm і по великий страхи, за все,
що Господь, Бог ваш зробив для вас в Єгипті на ваших очах? Второзаконня 4:34
Тобі: це було показав, щоб ти декому наказав знати, що Господь він Бог; іншого немає поруч з
ним. Второзаконня 4:35

Що це таке кажеш, що Бог здійснив всі чудеса і чудеса в результаті чого синів Якова з Єгипту,
так що люди будуть знати, що це було досягнуто не людину, а Бога. Бог справедливо очікували, що
люди, побачивши таких речей мали б розвідки повинні побачити рука Бога до все, що вони бачили, але
люди безмірно важко очолював, бо на те вони бачили, і вони почули, вони не повірив бути Богом.
Вірші 32 через 35 вище є для мене загадка. Тут Бог вражаючою величини, що він зробив для
нащадків Якова, що вони були свідками своєї мети Бога, як ніякий інший коли-небудь бачив, тому що
людина була створена на землі. Тим не менше, як ми всі знаємо, Ізраїлевих синів повернутися спиною
поклоніння Богу і сьогодні, вони заперечувати Ісуса, незважаючи на всі пророцтва Старого Завіту про
його приходу, і що тільки сам Ісус може бути показано, виконали їх.
Хто ніколи не бачив будь-який з цих речей, я, хто ніколи не чув голос Бога, я все ще знаю ці річ,
щоб бути правдою, тому що Божої керівництва та інструкції, за словами Біблії і таємниць Всесвіту. Я
бачу і чую Бога, ніколи не бачив ні почув його, але тих, хто свідком його слави повернутися спиною
його поклоніння.
Бог передбачив народ Ізраїлю залишати його, і так він встановив ще один заповіту, з
послідовники вчення Ісуса.

Чому Нового Заповіту
Бо, якщо перші Заповіту був бездоганний, то слід немає місця були запитані за секунду. Євреїв
8:7
Бог має на увазі заповіта з держави Ізраїль як перший пакт. Причини я називаю це другий – це
тому, що це була велика різниця до цього пакту, він мав з Авраама та Ісака.
Бог допускає, що там було щось не так з свого заповіта з народу Ізраїля. Бог допускає, що якби не
за той недолік, люди б вважали і всі Божі закони. Що вони не тримати Заповідей Божих є причиною
того, що Бог вирішив спробувати ще раз, але на цей раз, використовуючи інший підхід.

Новий Заповіт
Нижче наводиться від євреїв, написані Paul пророка. Вихідний текст, де Бог спочатку
роз'яснюють, аспектів нового заповіту можна знайти в Єремії починаючи з глави 31 вірш 31.

Для чіплятися їх, він говорить: "Ось приходять дні," говорить Господь,"коли я зроблю новий
Завіт з дому Ізраїлевого і з будинком Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в
день, коли я взяв їх від руки, щоб привести їх з єгипетського краю; оскільки "вони продовжували не в
свого заповіта, а розцінюємо їх не, говорить Господь. До євреїв 8:8-9

, Зверніть увагу: Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків. Це третій Пакті
буде на відміну від той, який він мав з народу Ізраїля.
Тому що це заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого після тих днів, говорить Господь, я
поклав мій закони в своєму розумі і писати їх в їхніх серцях: та я буду їм Богом, а вони мені буде народ:
до євреїв 8:10
І вони не повинен навчити кожна людина свого ближнього і коли-небудь людина свого брата,
кажучи: "Дізнайтесь про Господа:" бо всі пізнаєте мене, від найменших до найбільший. До євреїв 8:11
Буду бо я милостивий до їхніх неправди і їхніх гріхів їх беззаконня буде я пам'ятаю, не більше. До
євреїв 8:12
В тому, що він говорить: "новим заповітом", він hath зроблений перший старого. Тепер, що
decayeth і waxeth старі готова зникають геть. До євреїв 8:13
Оскільки Бог є встановлення нового заповіта з дому Ізраїлевого, і тому язичниками також
пропонується брати участь у цьому Нового Заповіту, я відчуваю, що необхідності, ми обговоримо більш
повно що Бог сказано, і що означає всім, хто вибирає для поклоніння Богові, як він керує.
У посланні до євреїв 8:7, Бог визнавши, що повинні були недолік в перший заповіту. Він не
уточнив, на те, що брак хіба що нащадки Якова, здавалося, або не бажають тримати його закони, так що,
отже, повинні були недолік.
У посланні до євреїв 8:8, Бог говорить нам, що через пролом у перший заповіт, він буде визнати
в Новий Завіт.
У посланні до євреїв 8:9, Бог робить це ясно, що Новий Заповіт не відповідно до Старого
Заповіту, яка повинна бути витлумачено як тобто він буде відрізнятися якось.
Як ви пам'ятаєте з розмови на перший і другий пактів, в обмін на землі синів Якова були
поклоніння Богові, як він наказує, тримаючи його заповідей. В цьому новому Завіті землі не
пропонують Бога. Новий Заповіт Бог пропонує не землі, але життя вічне, в обмін на поклоніння Богу, а

він наказує, щоб переконатися, що ми будемо поклоняються Ісусу Христу правильно, він говорить нам,
що він буде писати його закони на наші уми а наші серця, що робить їх частина про те, хто ми є і те, що
не може бути забутий.
У до євреїв 8:10, Бог дає визначення до цього. Найбільш важливим аспектом Нового Завіту в
тому, я поклав мою закони в їх головах і писати їх у своїх серцях, something, яке євреї ніколи не було.
У до євреїв 8:11, Бог говорить нам, що він буде забути і пробачити гріхи тих, хто покаятися в
своїх гріхах і жити праведно, із плином часу.
У до євреїв 8:12, Бог говорить нам, що ветхий Завіт тим самим зроблений старі і будуть
розпадатися а потім зникають геть. Який інтерпретувати, що подарунковий землі вже не частина між
чоловіком і Богові, що я пропоную, це також означає, що національних кордонів більше не буде
існувати в новій землі, яке виникає з попелу Старого Заповіту.
Я хотів би відзначити те, що, якщо ви ще не спостерігав скупчення самі ще. Фраза, після тих
днів або інших слів з цього приводу використовуються по всій Біблії, вони відносяться до кінця часів
або кінця днів і встановлення третій Пакті. Так що всякий раз, коли ви бачите ці або подібними словами,
незалежно від того, де в Біблії, пам'ятайте, що Бог має на увазі ті, хто живуть в кінці часів а не тих, хто
живе в той час, що ви читаєте про. Хоча ці попередження було надано першими євреями після Moses,
вони призначені для нас, котрі зараз живуть в кінці часів.

Пам'ятайте: Завіт є договором, і що він вимагає, щоб обидві сторони, кожної надання щось
цінне. В обмін на багатство, що Бог дає нам ми повинні тримати його закони, "Десять заповідей," на
наших сердець і в наших думках, вже не як слів, написаних на двох таблиць з каменю, але невід'ємною
частиною нашої власної особистості і морального характеру. Іншими словами, ми повинні прийти до
ходити в дусі Бога.
Ви бачите різницю колишнього пактів і цей Новий Заповіт? У перші два окремі (король або
первосвященика) був відданий лідерства та авторитет рештою людей. Це було його відповідальність,
щоб навчити Заповідей Божих, до інших.
Люди другого заповіту країни, з кордонів з землі і моря, в черговий раз стали з лідером або
лідерів, які навчили закони для народу.
Під новий або третій Пакті немає не народу, з земним межі та лідерів, тільки приватних осіб, в
особистих і інтимних стосунків з Богом, один до одного, як це було з Адамом у Garden of Eden.

В цьому новому Завіті ми, як особистості необхідно вчитися і слухатися Заповідей Божих, навіть
щоб моралі Бог нашу власну мораль, мати Заповідей Божих написана на серце. Вже не ми дивимося на
іншу людину, пастор, Рабин або священика, що наш учитель і наш лідер, але ми виглядати як наш
учитель і наш гід по шляху праведності, до досягнення статусу перебуваючи в дусі Господа Ісуса.
Це я виявити вас в цих віршах нижче.
Я (Ісус-Бог) ведуть на шляху праведності, в розпал шляхи здорового глузду. Приповісті 8:20
Скарби злоби прибуток нічого: а справедливість від смерти визволює праведності. Притчі 10:2
Як праведність tendeth до життя: так що він (Грішна), що pursueth зла pursueth, до своєї власної
смерті. Приповісті 11:19
На шляху праведності є життя; і по тій стежці, їх немає ні смерть. Притчі 12:28
Він, що піде за мною слідом праведність і милосердя, то життя, праведність і честі. Притчі
21:21
Блаженні голодні та спрагу після праведності: бо вони нагодовані будуть. Matthew 5:6
Тому що він (Ісус-Бог) був призначений на день, в якому він (Ісус-Бог) буде судити світ в
праведність, що людина (Ісуса) якого він hath встановив, про що він (Ісус-Бог) дав всім людям,
впевненість в тому, що він (Ісус-Бог) hath підняв його (Ісуса) з мертвих. Діє 17:31
За те, що закон не міг робити в тому, що це була слабка через плоті, відправлення власного сина
в подобу гріховного тіла, так і для гріха, Бог засудили гріх у плоті: що праведність закон може бути
виконаний в нас, що ходять не після плоті, але після дух. До римлян 8:3-4
І якщо у вас будуть Христа, тіла мертві через гріх; але дух життя через праведність. До
римлян 8:10
Бо ношу я Ісусові рани їх (ті, які називають себе християнином) запис, що вони мають
старанності Бога, але не за знання. (Вони приймають сатани лежить через Божої істини). До
римлян 10:2
Для вони, будучи неосвічені Божої праведності і буде займатися створити свою власну
праведність, не представив себе до Божої праведності. До римлян 10:3

« Праведники» є жити своїм життям в рамках встановлені
шість моральний імператив як на десять заповідей,
а також моралістичні вченню Ісуса а на поклоніння Б
ога як він наказує, як показано на перших чотирьох
заповідей, і

не як

це зручно для вас, (за вашого зад

оволення).

Притча про на некурящого
Я буду використовувати приклад на некурящого символізують те, що я намагаюся пояснити. Ви
курите non. Ти ненавидиш запах горіння тютюну, запах курців, одяг, волосся і дихання. Ви запрошені на
вечірку, і хтось приходить і пропонує вам сигарету. Звичайно, ти відмовляєшся. Думка вас покурюючи
сигарету це огидна до вас. Це було б проти вашого варіюватися природи прийняти на сигарети. Не існує
способу ви коли-небудь зробити це.
Це, як Бог хоче, щоб ставлюся до вашої живемо гріха. Десять заповідей, вченню Ісуса, дають нам
можливість прищепити ваш дуже волокна, відразу до вашого самою природою коли-небудь вчинення
гріха, щоб не згадати, що непокора його заповідей, який є, як вчинити гріх. Як ви некурящим б
відмовитися від сигарет, Бог хоче, що ви, як той, хто є справедливий, відмовляться займатися гріховних
вчинків, як він був би проти вашого сама природа, зробити це.

Бог створив суботи
Коли Бог відпочив і сьомого дня після створення Всесвіту, він як і раніше створений щось у його
відпочинок. Він створив суботи, або я повинен сказати, що він приніс його до завершення, вона
прийнявши перші 6 днів творіння створити фонд, щоб Святий суботній день. Ось чому ми говоримо, є
сім днів творіння не шести, за шість днів Бог сотворив Вселенну, але йому знадобилося сім днів, щоб
створити суботи.
Для вас або будь-яку релігію, вибрати спостерігати день відпочинку на будь-який день, крім того,
що Бог так конкретно описує, (сьомого дня), буття, глава 2:1-3 і вихід глава 20:8-11, є поставити себе і
того, що релігія в опозиції до Бога Творця.

Бог хоче під новим заповітом, що всі, хто любить його, повинен його заповіді Написав на
своїх серцях і не просто слова на плити з каменю. Немає не середній шлях, тільки чорно-білі, права і
неправильно, добра і зла. Дотримуйтесь всі Божі Десять заповідей, бути у спілкуванні з ним, або не
підкорятися всіх, тен і бути окремо від Бога, або використовують проти Бога. Чорний і білий, добро і
зло, немає не середній шлях.
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