الدرس 14
يسوع آيات الشيطان ،مقارنة
أين نذهب من هنا
واآلن بعد أن تعلمنا كيفية دراسة الكتاب المقدس ،باستمرار طرح األسئلة هلل في الصالة وثم ابحث عن اإلجابات كما أنه يعطينا االتجاه،
يتيح مواصلة مع القادمين إلى فهم من الشيطان ،منظمة الصحة العالمية ،وما له المسيح الدجال ،ومن ثم منظمة الصحة العالمية وما "نبيه كاذبة".
عند القيام بذلك ،سوف نرى التناقض بين األناجيل اثنين.

األناجيل اثنين
تذكر :الشيطان تحاول أن تحل محل كنيسة المسيح التي تأسست عليها هللا "اإلنجيل المقدس" بكنيسة الشيطان الكاذبة ،التي تأسست
عليها اإلنجيل الشيطان كاذبة .لك أن تكون قادرة على أن يقول أحد من أنت األخرى تحتاج إلى فهم من يسوع.

"تذكر

أيضا" :معرفة هوية مكافحة المسيح ال تقودك إلى الخالص ،ولكن معرفة هللا-يسوع وبناء على هذه المعرفة سوف تظهر لك

الطريق للفداء والخالص.

أنبياء نهاية أيام
هللا يقدم لنا إجابات بشأن من الشيطان وله المسيح الدجال والنبي الباطل عن طريق األنبياء .هي األنبياء األولية التي تتعلق بهوية مكافحة
المسيح إرميا وحزقيال ودانيال ويوحنا الرسول.
وقدم هللا األنبياء ،إعطاء تحذير لألمة وشعب إسرائيل ،فضال عن إعطاء توقعات المستقبل األحداث يحدث مئات ،وفي بعض الحاالت
اآلالف من السنين في المستقبل .وهذا فعل كما توجد طريقة ليثبت لكل الذين يقرأون النبوءات التي قال هللا وقال هللا حقيقي وهللا علم والمعنية بشؤون
الرجل ،وإعطاء تدابير مضادة لالكاذيب والخداع من الشيطان .هللا يعطينا نبوءات ألن هللا هو قائال" :أنا هللا ،وأنا يمكن إثبات عليه".

شخصية الشيطان وكشف
قبل أن نصل إلى نبوءات الفعلية ،أريد أن أقدم لكم مقارنة من الشيطان بدالً من "المسيح" (هللا) .واحدة من األدوات الالزمة لمعرفة من
شخص ما ،أن نلقي نظرة على شخصيتها وطابعها األخالقي.

العدو الذين سقطوا
كيف أنت الفن هبطت من السماء" ،يا إبليس" ،ابن الصباح! كيف يتم أنت قص على األرض ،والذي يضعف األمم! أشعياء 14:12
يمكن أن تفكر في هذه اآليات كنبوءة لألمور في المستقبل .وهذا أعاله اآلية هو إشارة إلى الشيطان بالفعل قد تم قص على األرض.
صحيحاً ،أجبر الشيطان من السماء ،ووصوال إلى األرض ،ولكن نصب الشيطان مشوه وهو اآلن حاكم األرض وكل ما عليه تنتمي إليه.

"أنا" المشكلة
أنت يمتلك قال في القلب ملكك ،أنا سوف تصعد إلى السماء ،وأنا سوف نعلي بلدي العرش فوق نجوم هللا :سيجلس أيضا عند الجبل
للجماعة ،في جانبي الشمال :إشعيا 14:13
هل الحظت شخصية الشيطان" ،أنا سوف تصعد إلى السماء ،وأنا سوف نعلي بلدي العرش فوق نجوم هللا ":الشيطان تقول لنا أنه سيكون
أكبر من هللا ،عندما يقول أنه سوف يكون فوق هللا .أنه يبدو أن تعاني من مشكلة "أنا" .للشيطان ،وكل شيء حول له ،أنا ،أنا ،أنا ،لي ،ولي ،لي.

النقص
أنا سوف تصعد فوق مرتفعات الغيوم؛ وسوف تكون مثل األعلى .إشعيا 14:14
الشيطان هو استخدام قدرات هللا وهللا كعصا قياس إلعطاء قيمة لقدراته الخاصة .الشيطان غير قادر على القول" ،هذا هو ما سوف دو"،
وبناء من هناك ،وبدالً من ذلك أنه قد يقول" ،أنا أفضل من هللا ،سوف أفعل أفضل من هللا ".أنه يستخدم هذا الذي ينوي أن يحل محل كعصا قياس
لما كان يتفاخر أنه يمكن القيام به .لقد اعتبرنا دائما ً الناس مثل هذا أن تكون ضعيفة ،أناني ،باختصار ،الخاسرين .في تجربتي ،فمن النادر عند أي
شخص مع هذا النوع من شخصية من أي وقت مضى يحقق أي شيء ذي قيمة .وهذه هي السمات مشتركة بين عدد قليل من الناس قد اجتمعت.
لديهم مقارنة بقدراتها إلى الشخص ذاته يقولون الجميع أنهم أفضل من ،الذي يقول لي ،عالوة على وجود مشكلة "أنا" ،لديهم النقص.

أسقطت
بعد أنت سوف يحال إلى أسفل إلى الجحيم ،إلى جانبي الحفرة .إشعيا 14:15

هنا هو نبوءة األحداث المستقبلية ،يقول هللا الشيطان وأولئك الذين يقرأون الكتاب المقدس ،وأن الشيطان قد فقدت بالفعل الكفاح ،وأن
مصيره هو الحفرة من "نيران الجحيم".

رجل االحتقار
أن انظر إليك يجوز الضيق ننظر إليك ،وتنظر إليك ،قائال" :هذا هو الرجل الذي قدم األرض ترتعش ،يهز ممالك؛" إشعيا 14:16
إلى نظرة ضيقة عند شخص ما هو أن ننظر إليها بالشك والبغض ،كشخص غير موثوق به.

مدمرة للعالمين
التي جعلت العالم برية ،وتدمير المدن منه؛ أن فتح ال بيت له السجناء؟ إشعيا 14:17
مرة أخرى هللا يعطينا التنبؤ بتدمير الشيطان ،وسوف تجلب على األرض وفي قلوب المالئكة والرجل على حد سواء .في هذه اآلية،
يكشف هللا الشيطان كما قد دمر بالفعل مدن العالم ،الذي هو تنبأ في "سفر الرؤيا" بحيث تحدث أثناء الحرب العظمى في "نهاية األيام".

كل ملوك األمم ،كل منهم ،بل تكمن في المجد ،والجميع في منزله الخاص .ولكن أنت الفن يلقي بها من القبر خاصتك مثل غصن بغيضة،
وكما يتباهى من تلك التي يتم ذبح ،التوجه من خالل بحد سيف ،أن النزول إلى حجارة الحفرة؛ كذبيحة الدوس تحت أقدام .أشعياء 19-14:18
تعتبر هذه اآليات اثنين هللا تبين له السخرية إلبليس الفردية ،وكل ذلك أقام في المحطة كالشيطان.
تذكر :هي كلمة الشيطان ال يتحدث فقط عن إبليس ،ولكن أيضا جميع الذين يتبعون له اإلنجيل والمالئكة والرجال الذين يسقطون من
"فضل هللا" الشيطان .أما تحب هللا أو تكره هللا ،فال منتصف الطريق.

النية إلبليس
الحصول على العودة إلى اآليات أعاله ،وهذا يعني جميع ما كما يلي:
 -1إبليس يقول "أنا سوف تصعد إلى السماء "،مما يعني ،أنه يعتزم اتخاذ مكان هللا .كان واحداً من زاويتين فقط التي وقفت على جانبي
عرش هللا ،ولكن هذا الموقف لم يكن كافيا ً له .أنه يسعى "الذهاب المكياج".
 -2إبليس يقول" :سوف نعلي بلدي العرش فوق نجوم هللا" .أنه يشتهيها "عرش هللا" .أنه يسعى "الذهاب المكياج".
 -3إبليس يقول" :سوف تجلس أيضا على جبل الجماعة" .أنه رغبات اآلخرين بالعبادة له .أنه يسعى "الذهاب المكياج".
 -4إبليس يقول" :سوف تصعد فوق مرتفعات الغيوم" .وهو يعتزم الهيمنة وحاكم السفينة على اآلخرين .أنه يسعى "الذهاب المكياج".

 -5إبليس يقول" :سوف يكون مثل األعلى" .وهو يعتزم أن تحل محل ،أو انتحال صفة هللا ،وتولى مكانة .أنه يسعى "الذهاب المكياج".
 -6لماذا إبليس يفعل هذا ،أنه يريد أن "جلوريفي" نفسه على جميع اآلخرين .إبليس لديه مشكلة "أنا"  ،أو كما قلت كثيرا ما مرات قال،
مشكلة "لي"  .كل شيء حول "لي ،لي ،لي "،حتى على حساب أولئك الذين االلتفاف حولها ودعمها له .أنه يسعى "الذهاب
المكياج".
الشيطان األمير الخداع وتقع .تبقى هذه اآلية التالية في االعتبار ،عندما طلب من اآلخرين للحصول على إجابات عندما يجب عليك أن
تبحث لهم عن نفسك في الكتاب المقدس وفي الصالة هلل.

السماح ألي رجل خداع لكم
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء وجود كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن
الجحيم؛ الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن هو هللا ،أو هو الذي تعبده؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا.
أنا تسالونيكي 4-2:3
وهذا يعني أن الشيطان سوف يكون خدعت العالم بأسره ،وأنهم سوف يعتقدون أنه هو هللا ،أو كما حاولت أن أبين ،سوف الشيطان خداع
العا لم بأسره عن طريق استبدال كنيسته كاذبة واإلنجيل كاذبة عن كل ما من هللا .إال من خالل فهم المعني الحقيقي للعبارة في الكتاب المقدس ،سوف
تكون قادرة على رؤية الشيطان نفسه وهللا لمنظمة الصحة العالمية هو ،اإلله الحقيقي .ما هللا يخبرنا هنا ،هو أن الشيطان سوف نجحت كذلك في
خداع البشرية والبشرية ،وأنه سوف يدخل في والجلوس على عرش هللا ،كما لو كان هللا ،سوف ال فقط يعتقد أنه هو هللا ،ولكن سوف عبادته.

ال رجل
ال ننظر إلى هذا كرجل الدخول فعليا ً في هيكل هللا .يستخدم هللا سيمبوليسمس ،لذلك أعتقد هذا كدين عالم ،مع المئات واآلالف من الكنائس،
ويعلن أن كنيسة المسيح .الخداع سوف تكون ناجحة جداً ،أن الماليين سوف يحضر هذه الكنائس وتعطي العبادة ،لكن عبادتهم ستذهب سدى ،لهذا
الدين وكنائسه يبشر اإلنجيل كاذبة الشيطان.

جوهر الخداع
هل أنت واحدة من تلك التي خدعت؟ القيام بالعبادة في كنيسة الشيطان ،حتى ولو كنت تعتقد أن لك هي عبادة في كنيسة المسيح؟ كيف
يمكن ربما تعلمون؟ وجوهر الخداع أن تلك التي خدعت ليس لديهم أي فكرة أنها خدعت.

تذكر

أيضا :أن األفضل صرح األكاذيب هي تلك التي لديها الحقيقة  %90فيها .هللا يتطلب أن تقوم العبادة له تماما كما أنه األوامر؛

ولذلك يحتاج الحقيقة  .%100مع الشيطان يعطيك الحقيقة  %90مع  %10أكاذيب مختلطة في لك قاصرة ،والعبادة الخاصة بك دون جدوى.

شخصية هللا وكشف
الكتاب المقدس هو اإلكسير للخداع" .إكسير" دواء الذي يجلب إلى عالج .فقط في دراسة الكتاب المقدس" ،دراسة ،ال مجرد قراءة"،
وفهم ما هللا أقول لك ،سوف تكون قادرة على االعتراف بالشيطان الذي ،وهللا الذي.
السماح لهذا االعتبار في كنت ،الذي كان أيضا في "يسوع المسيح" .فيلبي 2:5
منظمة الصحة العالمية ،ويجري في شكل هللا ،يعتقد أنه ليس من السرقة في المساواة مع هللا؟ فيلبي 2:6
ما هذا كل الوسائل على النحو التالي وقد كشف لي بتعاليم ديفيد أسشيريك ،من الكتابات التي قدم هللا لي ،على الرغم من أن ديفيد ،وقد
اجتمع ابدأ في الواقع.

هللا يذل نفسه
يترك هللا عرشه في السماء لتصبح رجل ،وليس ملك أو رجل كبيرة وقوية ،ولكن كاربنتر متواضع .وهذا يمكن أن أقول لكم هو التخلي
عن صاحب الجاللة ألن واحدة من سمعة ال هللا .هللا وتنخفض-
ولكن جعل نفسه ال سمعة ،وعليه أيضا شكل خادم ًا ،وكان في شبه الرجال :فيلبي 2:7

تصبح خاضعة للموت
وأن وجدت في أزياء كرجل ،هو نفسه بالتواضع ،وأصبح مطيع ًا حتى الموت ،بل موت الصليب .فيلبي 2:8
على الرغم من أن يسوع ولد رجل حر ،أنه ليس سوى خطوة واحدة حتى من "خادمة السندات" .هللا هو خالق الكون ،كونها منتشرة في
كل مكان ،إال أنه يأخذ على جثة رجل ،مصنوعة من تراب األرض .هللا وتنخفض-

يسوع يواجه الموت
عندما قال هو مسمر على الصليب ،يواجه يسوع ألم الموت .هللا هو الذي هو األبدي لألبد ،ويسمح بأنه يجب أن تواجه الموت ،حيث يمكن
أن يقول ،وقد سرت في األحذية الخاصة بك ،واعرف أن األلم .هللا وتنخفض-
ليس فقط أنه تجربة الموت ،بل يسمح نفسه وفاة جنائية مشتركة .وفاة اخترع في أوعية الجحيم الستخالص أقصى قدر من األلم والمعاناة،
من واحد مسمر على الصليب .هللا وتنخفض-

يسوع هو تعالى وجلوريفيد
ولهذا السبب هللا كما خلت عالية تعالى له ،وأعطاه اسم الذي فوق كل اسم .فيلبي 2:9
أن في اسم "يسوع" كل الركبة ينبغي الرضوخ ،من أشياء في السماء ،واألشياء في األرض ،واألمور تحت األرض؛ فيلبي 02:10
وأنه ينبغي أن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد هللا األب .فيلبي 02:11

لحب األطفال له
لماذا يفعل هذا هللا؟ أنه يخفض من رب الكون نفسه من أجل استعادة أطفاله الذين انحرفوا من حقيقته .أنه يقدم نفسه بهذا حبا ألطفاله .هللا
وتنخفض-
من هذه األوصاف اثنين من شخصيات معارضة يمكن لكم كبعد معرفة الفرق في منظمة الصحة العالمية هللا بدالً من الشيطان؟

فهم النبوءة
هذا التالي قطعة من آخر كتابات ديفيد أسشيريك .ومع ذلك ،هناك جانب آخر التقليد هللا ،الذي الشيطان تلجأ إلى من أجل تحقيق رغبة
القلب الشيطان من "الذهاب ألعلى".

وغرض نبوءة
لتعيين هللا من الكتاب المقدس إلى جانب اآللهة األخرى ،كاآللة الحقيقي.
تذكر األشياء السابقة القديمة :أنا هللا ،وليس هناك اعتراض آخر؛ أنا هللا ،وال يوجد مثلى 46:9 .إشعيا
"األمور من القديم "،يشير إلى السبعة أيام إنشاء .أن ما تقوله هللا أنه هو الخالق ،ولكن بالنسبة له ،ال يوجد أي آلة أخرى.

لدقة تكشف عن المستقبل وثم إنشاء اإليمان في قلب

السميع.

يعلن النهاية من البداية ،ومن القديم مرات األشياء التي ليست بعد عمله ،قائال ،بلدي المحامي ساريا ،وسأفعل كل سروري 46:10 :إشعيا
في النبوءات ،هللا يقول لنا من األحداث في المستقبل ،حيث أن الذين يعيشون اآلن بعد وقوع هذه األحداث يمكن أن نرى أنه في الواقع لقد
جاءوا لتمرير .وهذا يعطي دليالً على أن هللا الحقيقية ،الذين آخر ولكن "هللا خلق" يمكن أن ينبئ المستقبل بدقة %100؟

بسرور هللا
علما بأن الجزء األخير من اآلية أعاله ،" ،وسوف أفعل كل سروري '' .ماذا هللا يقول لنا هنا أن هو هللا ،خالق كل شيء ،وطريق سعادته

أن خلقه لنا ،وأنها ليست بسعادته ،بلدنا ،كيف أنه يحظى بأن علينا عبادته .إذا كان هللا يسبب أن تكون مكتوبة في الكتاب المقدس ،و العبادة لي كما
أقول لك أن العبادة لي  ،ثم يمكنك يجب عبادته في هذا الطريقة بالضبط ،أي اإلضافة أو الطرح لسعادته ،يسبب له أن نراكم كما تحاول عبادته
بالمتعة ،وهو ليس عبادة له على اإلطالق ،وأن العبادة ستكون بدون جدوى.

الحفاظ على وصايا هللا
يي ال يضيف منعزلة كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال ية تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر التثنية
4:2

لتكشف السميع باألفكار واألولويات القلب الخاصة السامعون.
ويعلم هللا قلوبكم رغبات أفضل مما تفعله .ولو كنت قد ال يدركون ذلك اآلن ،كنت لفترة طويلة لحب هللا .قبل المجيء إلى فهم النبوءات،
سوف يساعد هللا إرشادك إلى أن تصبح حميمة مع هللا .فقط من خالل العالقة الحميمة يمكن حقا ً تعرف الحب ،سواء كان ذلك مع إنسان آخر ،أو مع
هللا.
 -1أن أعرض السميع "يسوع المسيح" ،وضرورة أن قلبه له.
 -2نبوءة الكتاب المقدس يخدم غرض أخالقي ،لتأثير التحويل والتحول في القلب السميع.

نقطة نبوءات أمرين اثنين
األولى :أول ظهور المسيح.
الثاني :الثانية وظهور المسيح.

النبوة له ثالث وظائف
األولى :لتحذير األمة وشعب إسرائيل أنه إذا استمروا في إهمال حفظ وصاياه العشر ،وهذه الشريحة إلى الوثنية ،يتهددهم خطر فقدان
على العهد بين هللا وأبراهام ،وثم تابع مع يعقوب ،ومن ثم مع موسى-

الثاني :إعطاء التنبأ دقيقة من األحداث الطبيعية والبشرية في المستقبل؛ ومما يثبت أنه هللا الحقيقي ،للذين آخر يمكن أن ينبئ المستقبل
بدقة %100؟
الثالث :ينبئ األول والثاني مجيء "يسوع المسيح" والخالص من الخطيئة الذي يقدم مجيئه.

للمساعدة في أحياء الروح
وقد الكتاب المقدس أيضا الغرض لوضع أولئك الذين الدراسة والتوصل إلى فهم النبوءات ،من خالل والدة جديدة لشخصياتهم والطابع،
(للروح) ،واحد من الخطيئة إلى شخص يبغض الخطيئة ،وعباد هللا كما أوامر هللا قال أن تعبد.
على الرغم من أن قد يكون غير مؤمن ،أو أعتقد أنك عبادة هللا ،ولكن هي في الحقيقة عبادة "هللا كاذبة" ،وبمجرد فهم النبوءات ،سيتم
تحويل إلى اإليمان الحقيقي باهلل صحيحاً ،ألن أكاذيب الشيطان سوف يكون واضح لكم لالكاذيب التي هم.

الشيطان تسعى إلى إخفاء الحقيقة
ال عجب ثم لماذا الشيطان قام به له أفضل لتبقى الحقيقة لنا من قبل يخبرنا" ،الوصايا العشر لم تعد تمثل جانبا عبادة المسيحيين ،ألن
المسيحيين هم فوق القانون ،ويتم حفظها بواسطة نعمة يسوع".

روي التاريخ قبل حدوثه
من أجل فهم منظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح ،تحتاج إلى أن تتخذ من خالل مسار تاريخ للدور الذي لعبته الشيطان في أحداث
شؤون الرجل .لن أخذ لك كل في الطريق العودة إلى جنة عدن ،بل إلى جميع أنحاء العام  630قبل الميالد ،ونبوءات إرميا وحزقيال ودانيال .ثم
سوف نذهب إلى "سفر الرؤيا" ،وهي التنبؤات األحداث حتى اآلن إلى يحدث وبالتالي األكثر إلحاحا لحاجتنا لفهم.
وليس هدفي الذهاب عبر كل اآلية في كتب إرميا وحزقيال ،ولكن اإلشارة إلى تلك النبوءات التي أعطاها هللا لهم التي تعطي الدعم والتفهم
لنبوءات نهاية الوقت كتب دانيال والرؤيا.

إرميا وحزقيال
في هللا يعالج نظراً ضد "دولة إسرائيل" في كتب إرميا وحزقيال ،يمكنك مشاهدة المقارنة بين ما ترمز إليه هللا ومن ثم أوامر من أطفاله،
وما ترمز الشيطان في معارضته إلى "طرق هللا".
كما درست "كتاب إرميا" ال يسعني إال نرى أن التاريخ يعيد نفسه .في إرميا ،هللا هو التنفيس له الغضب واإلحباط مع الشعب "دولة
إسرائيل" ،ولكن أرى هذه التحذيرات أنها ذات صلة اليوم كما كانت جميع تلك منذ قرون مضت .أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،وكذلك

اليهود لهم مرة أخرى ،حتى بعض مكانتها الجيدة مع هللا ،وأنها ال ترى على خطأ أو آثامهم .كما هو الحال مع تدمير دولة إسرائيل ،وسيتم قريبا
تدمير هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم .ذلك كما تقرأ ال ننظر إلى هذا كدرس تاريخ للشعب منذ زمن طويل ،ولكن مقارنتها والخاص بك الكنيسة،
والتجاوزات الشخصية الخاصة بك ضد هللا.

كتاب إرميا
في حوالي  629قبل الميالد ،بدأ إرميا ،ال يزال لكن صبي وقد رؤى من هللا .وكشفت النبوءة مسجل أول أنه يرد في اآليات التالية.

نبوءة نهاية أمة
ثم قال الرب لي ،من الشمال كسر شر المنصوص عليها على جميع سكان األرض .إرميا 01:14

من خارج الشمال
أجل ،لو ،سأعطي الكلمة لجميع األسر لممالك الشمال saith ،الرب؛ وأنها يجب أن تأتي ،وأنها تضع الجميع عرشه في دخول بوابات
القدس ،وضد جميع الجدران منها جولة حول ،وضد جميع مدن يهوذا .إرميا 01:15

االنتقام عند أمة
وسوف ينطق بلدي األحكام الصادرة ضدهم لمس كل شرهم ،الذين قد تخلى لي ،وقد أحرق البخور منعزلة اآللهة األخرى ،ويعبد يعمل
أيديهم .إرميا 01:16
بسبب ذنوبهم ،التي تقع بعيداً عن الوصايا العشر ،وعبادة اآللهة األخرى ،والصور المتجمدة المصنوعة بأيديهم ،وهللا تعتزم إرسال جيش
ضد المدن اإلسرائيلية ،بما في ذلك مدينة القدس.

هو هللا على خطأ؟
وهكذا  saithالرب" ،ما هو ظلم يكون اآلباء الخاص بك العثور على لي ،في أن تكون قد انتهى اآلن من لي ،وسار بعد الغرور ،وهي
تصبح عبثا؟" إرميا 2:5
هللا هو طرح السؤال من هؤالء على قيد الحياة زمن إرميا" ،ما هو ظلم ،أو ما هي بلدي فالينجس قصيرة ،أن اآلباء الخاص بك ويمكنك
أن توقف عبادة لي ".وبعبارة أخرى ،هللا األسئلة إذا كان هناك شيء خاطئ معه ،أن يجعل أوالده بدوره بعيداً عنه.

معالجة ضد إسرائيل
في آيات عدة المقبل ،يحدد هللا له االنتصاف مع شعب إسرائيل.

ونظرا لعبادة اآللهة الوثنية
للتمرير عبر الجزر شيتم ،وانظر؛ وإرسال منعزلة كيدار ،والنظر في اجتهاد ،ومعرفة ما إذا كان ثمة شيء من هذا القبيل .قد خلت أمة
تغيرت آلهتهم ،وحتى اآلن ال اآللهة؟ ولكن تغيرت شعبي المجد لذلك الذي الربح ال .إرميا 11-02:10
في هذه اآليتين ،هو شرح هللا أن هذه الشعوب األخرى ،الذين هم باغان ،لم تغير الطريقة التي يعبدون آلهتهم ،التي ليست اآللهة على
اإلطالق .ألجيال عديدة وقد أيدت هذه الشعب شيتم وكيدار ،العقيدة ما نؤمن بالنظام واالحترام والتفاني .بعد أطفال إسرائيل قد غيرت الطريقة التي
يعبدون الحقيقي هللا ،هللا نفسه الذي جلبت لهم الخروج من عبودية مصر ،رغم جميع المعجزات التي شاهدوا بأعينهم.

تحذير غضب هللا
إرميا ويمضي إلعطاء تحذير بعد تحذير غضب هللا ،وتدمير مدن يهوذا الوشيكة .ليس فقط شعب إسرائيل ال يستمعون ،وأنها تنمو تعبت
من تنديدات إرميا منهم وتوقعاته من الموت والكآبة.

الشرين
أن الدهشة ،يا أيها السماوات ،في هذا ،وتخافوا فظيعة ،أن كنتم مقفر جد ًا saith ،الرب .لشعب بالدي ارتكبوا الشرين؛ أنها تخلى لي
ينبوع مياه حية ،ومربعة من الصهاريج ،كسر الصهاريج ،التي يمكن أن تعقد ال المياه .إرميا 13-02:12
ينبوع مياه حية إشارة إلى هللا المانح للحياة .ولكن هلل في إعطاء الحياة على األرض ،سيكون هذا الكوكب مجرد صخرة ميتة تحوم حول
نجوم تافهة.
كسر الصهاريج ،إشارة إلى "األصنام باغان" ،وحقيقة أن لديهم ال الحياة ،وقد وبالتالي ال قدرة في إعطاء الحياة" .الخزان" اسم آخر
خزان من صنع اإلنسان .
ال أعرف ،إذا كانت فرانس أحد الذين كنت أعرف أن نبي هللا ،التي ينبغي أن تكون فظيعة خائف بسبب ذنوبي ،وأنا مهجورة بسبب لهم،
أن اإليمان بها .أود أن أعتقد أنني سوف تنتبه لكلمات األنبياء ،ونلقي نظرة على نفسي ومقارنة أفعالي مع تلك التي يتبناها الوصايا العشر وتعاليم
يسوع ،ولكن إال إذا وضعت في هذه الحالة ،ال يمكن أن نعرف بالتأكيد.
انظر حولي في كل الذين قد أتيحت لي محادثات مع وأن سمعت بلدي تحذيرات على خطأ وأن يتم خدعتهم بالشيطان ،إال أنهم يرفضون
ما أقول ،التفكير في أن يتم حفظها مسبقاً في يسوع وذلك لها أن تعلم أي شيء آخر .في هذا ثم ،لقد فهم اإلحباط هللا مع اليهود زمن إرميا.

أمة الجبار
لو ،سوف تجلب أمة عليكم من اآلن ،يا بيت إسرائيل saith ،الرب :أمة األقوياء ،وأنها دولة قديمة ،أمة لغتها أنت كنوويست ال
أونديرستانديست وال ما يقولون .إرميا 05:15
في هذه اآلية هو إعالم هللا شعب إسرائيل ،أن هذه األمة التي سوف يرسل هللا تدمير هذه ليست واحدة من العديد من الدول التي قد قاتلوا
مع الماضي ،ولكن أمة جديدة ،غير معروفة لهم ،وأن حتى اللغة التي يتحدث شعب هذه األمة ستكون غير معروفة لهم.

هلل لماذا هذا؟
ويجب أن تأتي لتمرير ،عندما يي أن أقول" ،ولهذا السبب دويث الرب الهنا كل هذه األشياء معزل لنا؟" ثم سوف أنت اإلجابة عليها،
"مثل يي قد تخلى لي ،ويخدم آلهة غريبة في ارضكم ،هكذا يي يعمل غرباء في أرض التي ليس لك ".إرميا 05:19
إرميا هو إعطاء نبوة أوقات األليمة التي سوف يصيب "دولة إسرائيل" ،في المستقبل القريب من الوقت الذي يتحدث بهذه الكلمة ،أعطيت
له من قبل هللا .وهذا تنبؤ من شعب إسرائيل يجري تخفيض العودة إلى العبودية التي كانت قبل موسى .هللا تعطي أيضا التنبؤ بالحدث الذي يحدث
بين حزقيال وشيوخ إسرائيل ،وكيف أنهم سوف االستفسار من هللا ،لماذا كان يسمح البابلية تعيث فساداً في قومه .أنهم االستفسار ،نظراً ألنهم
يجهلون حتى كون أنها تشكل انتهاكا لكلمة هللا ،ال يرون ماذا تنوي هللا معاقبتهم.

أعمى كاليهود
التاريخ وسيلة لتكرار نفسها ،ولي هذا ما عليه اليوم مع المسيحيين .نبوءات "نهاية األيام" التي تستهدف المسيحيين ،إال أنهم ال يرون أن
لهم ،بل جميع األديان األخرى للعالم بأن هللا هو التنفيس عن غضبه على .وأنا أرى من المسيحيين بالمرة أن تكون أعمى ،كالوقت في "اليهود
إرميا".

فلكل العالم يعرف غضب هللا
سماع يا األرض :ها ،وسوف يجلب الشر على هذا الشعب ،بل ثمرة أفكارهم ،نظر ًا ألنهم لم هيركينيد منعزلة كلماتي وال أنت بلدي
القانون ،ولكن رفض ذلك .إرميا 06:19
ليس فقط هو هللا إعطاء تحذير حول الجيش (البابلي) التي تقترب بسرعة ،وعلى الرغم من أن شعب إسرائيل ال تدرك نهجها في الوقت
إرميا يجعل هذه التوقعات ،ولكن يعطي السبب أنه ذلك غضب ،أنهم قد تخلى عن قوانين بلده" ،قوانين هللا" ،وهي الوصايا العشر .إرميا ويكرر
تحذيرات هللا للناس والحكام ،ولكن ال أحد يعتقد وال أحد يريد أن يسمع.

إنذار للمسيحيين
أن هذا بمثابة تحذير للذين يقرأون هذه الصفحات لك ،هو قول هللا أمة إسرائيل ،ألن شعبها قد توقفت عن حفظ له القوانين ،الوصايا
العشر ،أنه يعتزم تقديم وقت المحنة عليهم ،وتدمير "دولة إسرائيل" ،وإرسال الناجين إلى العبودية لملك أجنبي .هللا هذا لشعبة المختار ،ولذلك كيف
يمكن أن كنت تعتقد أنه ال يتطلب المسيحيين للحفاظ على الوصايا العشر له ،وكما المسيحيين معظمها ،ال تبقى وصايا هللا ،أنه سيجلب الشر عليها،
فضال عن؟
اليوم ،ونحن بالفعل في األشهر األولى من الحرب العظمى ،وكما بينت في هذا الفصل بعنوان "الحرب العظمى" محرقة اليهود وحذر في
سفر الرؤيا ،حيث يموت أكثر من ثلث األرض والبحر والرجل ،ولكن بضعة أسابيع ،قليلة سمعت كلماتي ،وحتى أقل وقد يريد أن يسمع جهاز
اإلنذار .أولئك الذين قد تحدثت إلى تفضل مواصلة في حياتهم كما لو العالم سوف تستمر إلى األبد.

تعديل سبل الخاص بك
وهكذا  saithالرب المضيفين ،باهلل إسرائيل "تعدل الخاص بك السبل واألعمال الخاصة بك ،وسوف يؤدي إلى اإلسهاب في هذا المكان".
إرميا 7:3
إذا كان شعب إسرائيل ،سيتم بعد تعديل طرقهم ،والعودة إلى اإليمان الحقيقي من هللا ،وهو حفظ الوصايا العشر ،ثم هللا أنه سيمنع هذا
الجيش الغريبة (بابل) من القيام بها أي ضرر .هذا التحذير صالحة للمسيحيين اليوم كذلك .الجزء األكبر من المسيحيين ال تبقى الوصايا العشر ،أو
فقط االحتفاظ ببعض ولكن ليس جميعها ،وهو نفس عدم االحتفاظ بأي منها .كلمة هللا يجب أن يطاع في مجملها ،ال قطعة وجبة ،وهو كل شيء أو ال
شيء.

وعد هللا
إذا أنتم دقة تعديل سبل الخاص بك والخاص بك األعمال؛ إذا أنتم دقة تنفيذ الحكم بين رجل والجارة؛ إرميا 7:5
في هذه اآلية هو إعطاء هللا الظلم محددة أن اليهود مذنبون .ومن الواضح أن قانون موسى ال يجري يخدم أيضا ضد جميع المواطنين ،وأن
بعض تعطي معاملة تفضيلية على اآلخرين.

إذا أنتم تضطهد ال الغريب اللطيم َة واالرملة ،وسفك دماء األبرياء ال في هذا المكان ،ال سيرا على األقدام بعد اآللهة األخرى إلى قلبك :ثم
سوف يسبب لك للخوض في هذا المكان ،في األرض التي أعطيت لآلباء الخاص بك ،إلى األبد ،ومن أي وقت مضى .إرميا 7-7:6
إذا كان شعب إسرائيل العودة إلى عبادة حقيقية وصحيحة هلل ،كما وردت في الوصايا العشر ووصايا موسى ،ثم هللا سوف يمنع هذه األمة
األخرى من تدميرها .وكما نعلم ،رفض شعب إسرائيل تحذيرات إرميا ،وتأتي بابل وتدمير المعبد ودولة إسرائيل.

يعالج محددة
الشكاوى المذكورة أعاله هي مرة أخرى محددة يعالج هللا له ضد "دولة إسرائيل" .تتصل هذه الوصية الخامسة" ،تكريما لألب ،واألم
الخاصة بك" الوصية السادسة" ،أنت سوف تقتل ال" ،فضال عن األول والثاني والوصايا الثالثة ،التي تتعلق "وقد ال توجد آلهة أخرى قبلي" "،ال
أنت سوف تملك أي الصور المتجمدة أو األصنام "،و "الوصية الثالثة"" ،أنت سوف ال تأخذ اسم الرب دون جدوى".

قرون تحذيرات هللا
ولكن هذا الشيء أمر أنا لهم ،قائال" :طاعة الصوتي ،وسوف يكون هللا بك ،وأيها يكون شعبي :والمشي ية في جميع الطرق التي قد قدت
لكم ،قد يكون جيدا حتى يمكنك ".إرميا 07:23
وهذا أعاله تحذير أعطيت "دولة إسرائيل" قبل كما هو موضح في اإلجراءات التالية.

واآلن ولذلك إذا أنتم طاعة الصوتي في الواقع ،والحفاظ على بلدي العهد ،ثم يي يكون كنز غريبة لي قبل كل شيء من الناس :لكل
األرض من األلغام .سفر الخروج 19:5
كيف يستطيع أي شخص أعتقد أن "الوصايا العشر" ،عندما يثبت هذا ما سيحدث ألولئك الذين يرفضون عبادة هللا كما أنه قد قاد
كمسيحيين أنك لم تعد تحت "قوانين هللا" .،حتى بلده الشعب سيدفع ثمن غضبه ،نظراً ألنها قد تخلى له ،وأن القوانين.

هللا أبدية غير قابلة للتغيير
هللا األبدية إلى األبد ،واالبدية؛ هل تعتقد أنه تغير عقله وقوانين بلده فيما يتعلق بالمسيحيين؟ الشيطان هو كذاب ومخادع؛ هل تعتقد حقاً أنك
محصنة من اكاذيبه؟

ال توجد شروط غير مؤكد
ويكشف هللا هذا الشرط أن نبقى وصاياه ،بعبارات ال لبس فيها:

و  saithالرب" ،نظر ًا ألنهم قد تخلى عن إطاعة القانون بلدي الذي أنا وضعت أمامها ،ولم أضم صوتي ،وال سار فيه؛ ولكن قد انسحب
بعد خيال القلب الخاصة بهم ،وبعد بالم ،التي تدرس آبائهم لهم" :لذلك وهكذا  saithالرب المضيفين "،هللا إسرائيل "؛" ها ،وسوف اطعامهم،
وحتى هذا الشعب ،بمرارة ،وإعطائهم مياه المرارة لشرب " .إرميا 15-09:13
اإلشارة إلى مرارة والمياه من المرارة رمزية في وقت المحنة األليمة ،الرق إلى آخر الملك ،بابل ،كما كانوا مرة العبيد إلى مصر.

للرياح األربع
سوف مبعثر لهم أيضا بين الوثنية ،الذين يعرف أنهم ال اآلباء :وسيتم إرسال سيف بعد لهم ،حتى لقد استهلكت لهم .إرميا 09:16
في هذه اآليات هللا يحدد العقوبة أنه على وشك وضع عليها دولة إسرائيل ،كل ألنها توقفت عن حفظ وصاياه .ويمضي هذا بروفيسيزينج
في جميع أنحاء "الكتاب إرميا".

إرميا يصلي للرحمة
تدرك أن هللا تعتزم تدمير إسرائيل ،إرميا يصلي هلل له الرحمة والمغفرة .هللا يسمع صلوات إرميا ويقول إرميا ،أن لم نفقد كل شيء ،أن
عدد قليل من شعب إسرائيل ،ستتخذ قبل الملك العظيم نبوخذنصر ملك بابل ،ومما حفظ من الضرر ،ومن هذه قليلة سوف إنشاء هللا إسرائيل جديد.

بقايا تولد من جديد
وسيتم منحهم قلب أعلم لي ،أنا الرب :ويجوز أن شعب بالدي ،وسوف يكون على هللا :ألنهم يرجعون لي بالقلب كله .إرميا 24:7
هذا موضوع ثابت في العبارة من الكتاب المقدس ،وهو يريد هللا كل من الرجل أن نحن العبادة له كما أنه األوامر ،مما يدل على حبنا له.
في هذه اآلية ،هو إعطاء هللا توقع أنه من الدول القليلة التي سيتم حفظها ،سوف تنشأ دولة جديدة ،وثم هذه األمة الجديدة ،وقد تعلمنا من دروس
األجداد سيبقى وفيا للقوانين وكلمة هللا .في توقعاته لليهود أنه يتم باستمرار ويجري خيبة األمل ،ويبدو لي أن المسيحيين خيبة أمل كبيرة هلل كذلك.

سبعين عاما
وتكون هذه األرض كله الخراب ،واستغراب؛ وتشكل هذه األمم ملك بابل سبعين سنة .نسلهم إرميا
ليس فقط على "دولة إسرائيل" التي سوف تكون غزاها جيوش بابل ،ولكن جميع األمم على طول السواحل الشرقية للبحر األبيض
المتوسط.
الوقت هذا ،نبوءة من سبعين عاما من المهم أن نتذكر ،ألنه له معنى في "كتاب دانيال" ،حيث مكافحة المسيح أوالً تحدث وكشف .عند
دانيال تدرك أن السبعين عاما ً تقريبا حتى ،يعطيهم الصالة إلى هللا أنه ال ينسى وعدة إلى إرميا لجلب شعب إسرائيل العودة إلى القدس.
وفي هذا الوعد ،تنوي هللا السبعين سنة كعقاب لألمة من فشل إسرائيل في حفظ وصاياه .كما تذهب العقوبات عموما ،فليست أبدية ،ولكن
مؤقتة ،حتى أولئك الذين قدموا جريمة أما قد تاب آثامهم أو قد يموت كل.
وكان الشعب بقيادة موسى خارج مصر سوى أربعين عاما ً للتوبة عن خطايا ضد هللا كما أنها تجولت عبر البرية .أربعين عاماً بما يعادل
اثنين أجيال ولدت .في السنوات السبعين هناك ما يكفي من الوقت آلخر جيل ونصف جيل.

مع موسى كزعيم والمعلمين فيما يتعلق "قوانين هللا" ،بنو إسرائيل أول عقد معظمها سريعة لطرق هللا لحوالي مائتي سنة ،قبل نتهاون في
إيمانهم .مع تلك التي أخذت في بابل ،لم يكن هناك أحد القائد أو المعلم ،ومعظم شعب إسرائيل وأصبح ملوثا ً بطرق المشركين في تلك األراضي
التي أنها كانت متناثرة على .لهذا السبب ،أنها سرعان ما سقطت من "طرق هللا" بعد أن تم إعادة بناء المعبد ودولة إسرائيل .وهو لماذا أرسل هللا
يسوع لقيادة الشعب وأمه إسرائيل العودة إلى "طريق هللا".
ما يلي هو خريطة لشرق البحر األبيض المتوسط وحدود "اإلمبراطورية البابلية".

كما ترون ،شملت "اإلمبراطورية البابلية" الحديثة اليوم تركيا ،من األجزاء الغربية من إيران ،في العصر الحديث إلى الساحل الشرقي
للبحر األبيض المتوسط ،ومصر في الجنوب بما في ذلك.

المعاقبة على األرض ،وكذلك
ويجب أن تأتي لتمرير ،عندما يتم إنجاز سبعين عام ًا ،أنا سوف تعاقب ملك بابل وتلك األمة saith ،الرب ،لما ظلم ،وأرض
تشالدينانس ،وسوف تجعل من خراب دائم 25:12 .إرميا
تذكر هذه اآليات .وقد أخبر هللا إرميا ،الذي بدوره يقول شعب إسرائيل ،بأن هللا سوف تجلب شعب إسرائيل العودة إلى أرضهم ،من
الرياح األربع التي كانت منتشرة ،في سبعين عاما .عندما يفعل ذلك ،أنه سيتم في الوقت نفسه معاقبة بابل فضال عن األرض نفسها ،لما ظلم.

العقوبة نبوخذنصر
شيء واحد قد ترغب في النظر في والنظر في العقوبة التي يخبرنا هللا أنه يعتزم ميد خارجا ً لملك بابل وتلك األمة .هللا سوف يسبب
نبوخذنصر الملك للعيش كحيوان لبعض الوقت ،ولكن األمة وأراضي تشالدينانس ،أنه سيتم معاقبة أيضا .وقت صعود مدينة بابل في إمبراطورية
قهر ،كانت األراضي من بالد ما بين النهرين أراضي الرطبة أفخم .ننظر في نفس المنطقة اليوم .باستثناء حق على طول األنهار الكبيرة اثنين،
دجلة والفرات ،األرض صحراء ،مكانا ً ل خراب األبدي.
أن تصغي والخوف من غضب هللا ،فقد قال أن أنه سوف تتحول هذه األرض مكانا ً للخراب ولديه .وهذه ليست مجرد كلمات؛ يمكنك
التحقق من هذه األمور خارج الكتاب المقدس .تحدث هللا عليه ،ولذلك كان صحيحا .هللا قد يقصد ذلك ،ولذلك سيكون.

العودة إلى إسرائيل
لذلك  saithالرب" ،أنه بعد سبعين عام ًا من إنجازه في بابل زيارة لك ،وأداء بلدي كلمة طيبة نحو لكم ،في التسبب لك بالعودة إلى هذا
المكان ".إرميا 10
وهو يقول هللا إرميا وأنت وأنا من خالل كتاباته ،أن أنه سوف يعود إلى إسرائيل ،أبناء يعقوب ،بعد سبعين عاما ً في األسر تحت البابليين.

االعتقاد هو اإليمان
تذكر :هذه النبوءة سبعين عاماً ،ألنه له تأثير في دانيال وأين تبدأ "نبوءات وقت نهاية" .مرة أخرى تكلم هللا ،ومرة أخرى يمكنك التحقق
من هذا في المخطوطات التاريخية .هللا قد تكلم عليه ،ولذلك كان صحيحا -أن يكون "اإليمان" باهلل هو "االعتقاد" "كلمة هللا" .عندما يعطي هللا
التنبؤ بأحداث قادمة ،كما تعلمون دون شك أنها سوف تأتي لتمرير .إذا كنت القارئ ال أعتقد هذا صحيح ،ثم أستطيع أن األمل الوحيد يمكنك ثم
سوف نرى بعد التعلم من هذه النبوءات القديمة ،وكيف يمكن التحقق من التاريخ ،وتحويلها إلى اإليمان .ومن هذا التوقع للتحويل لماذا يعطي هللا هذه
التنبؤات المئات واآلالف من السنين في وقت مبكر.

العهد الجديد أو الثالثة
هذه اآليات القادمة مهمة ،ألنه يمهد الطريق" ،أول ظهور" المسيح ،ووضع ميثاق جديد.
ها ،األيام المقبلة saith ،الرب ،سوف أقوم عهد جديد مع بيت إسرائيل ،ومع بيت يهوذا 31:31 :إرميا
يجب أن تأخذ علما بهذه العبارة" ،األيام المقبلة'' لهذا إشارة إلى نهاية العصر ،وفي نهاية األيام .أنا تفسر السبب في أن هللا هو إشعار من
"أوقات النهاية" ،ألنه يعرف أن إسرائيل سوف يتعثر في عبادتهم هلل .أنه يعطي هذا التحذير لحدث مستقبال في هذه اآلية فقط كما أنه أعطاه ألبناء
يعقوب ،قبل قليل من أنهم عبروا نهر األردن االستيالء على أرض الميعاد كما جاء في سفر التثنية .4:1

وهذا هو القصد األولى اآللهة ،وضع ميثاق جديد مع بيت إسرائيل" .بيت إسرائيل" ال يسكنها إال اليهود ،كما بينت في الدروس السابقة؛
أن إسرائيل هي إشارة إلى يعقوب الذين أعطيت اسم إسرائيل نظراً ألنه تغلب على خطاياه .في هذه اآلية أعاله ،أنها لجميع الذين يستطيعون التغلب
على ذنوبهم التي بيت إسرائيل ،ال في "دولة إسرائيل".

ال وفقا للعهد القديم
ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم الذي أخذت منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ بلدي العهد الفرامل ،كان زوج لهم،
 saithالرب :إرميا 32 :31
هللا هو اتخاذ أي مسؤولية عن شعبة المختار تحولت ظهورهم على القوانين ،والعبادة .باإلشارة إلى نفسه كزوجها ،وقال أنه يكشف عالقة
حميمة له مع أبناء يعقوب .أنه كما يقول لنا أن العهد الجديد سيكون مختلفا ً عن ذلك الذي قام مع إبراهيم ،وأعادت ثم مع يعقوب وموسى .من
الضروري لفهم محتوى هذه العهود القديمة في فهم أهمية العهد الجديد ،والتي قد سبق في الدروس السابقة.

كتب في قلوبهم
لكن هذا يجب أن تكون العهد ،وسوف أقوم ببيت إسرائيل؛ و بعد تلك األيام saith ،الرب ،وسوف يضع قانون بلدي في أجزائها في
الداخل ،و اكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:33 .إرميا
حتى تفهمون ،هللا ال يتحدث عن "دولة إسرائيل" عندما استعادت قال أنه بعد السبعين عاما ً الرق إلى بابل ،أنه يتحدث عن "العهد الجديد"،
في وقت أبعد ،في "نهاية األيام" .وفي "نهاية األيام" ،هللا سوف يكتب له قوانين ،ال في جداول حجر ،ولكن في قلوب أولئك الذين يتعبدون له.
الوصايا العشر سوف تصبح جزءا من أنت .وهذا سوف يسبب لك لالحتفاظ "وصايا هللا" ،ليس مثل قانون الذي يجب أن يبقى ،ولكن حبا هلل ،وأن
تكون جزءا من أنت ،شخصيتك والطابع األخالقي الخاص بك ،مما يجعل لكم واحد مع هللا ،أو روح الرب ،كبولس الرسول كانت صيغته.
وهذا ما كان من المفترض أن تكون مع أولئك من بقايا دولة إسرائيل ،الذين كانت محمية على الرغم من تشتت للرياح األربع .عندما
كانوا عادوا إلى أرض إسرائيل ،هذه قليلة كان من المفترض أن تحتضن والحفاظ على القوانين والوصايا اإللهية.

هل أنت جزء من العهد الثالث؟
كما يخبرنا التاريخ ولكن برفضهم ليسوع كاهلل في جسد رجل ،وأعطى هللا قبول هذا "العهد الجديد" لجميع الذين سوف يبقى وصاياه،
بغض النظر عن لغتهم ،أو األصول القومية ،أولئك الذين تدعو يسوع "القديسين هلل" .إذا كنت ال تحتفظ "وصايا هللا" ،ثم يمكنك ليست جزءا من هذا
العهد الجديد .إذا لم يكن لديك "وصايا هللا" مكتوب على القلب مما يسبب لهم لتكون جزءا من أنت ،شخصيتك والطابع األخالقي الخاص بك ،ثم
يمكنك ليست جزءا من العهد الجديد.

يعلم هللا
وأود أن جعل علما بعبارة هامة في اآلية أعاله" ،وبعد تلك األيام" .يتم استخدام هذه العبارة أو غيرها من الكلمات بمعنى مماثل ،باهلل في
جميع أنحاء الكتاب المقدس .وفي معظم الحاالت إشارة إلى نهاية يوم ،كما تنبأ في الوحي.
تذكر :ويمكن رؤية هللا في المستقبل .ألنه يعلم أن "دولة إسرائيل" لن يأتي حولها أو سبعين عاما ً في فترة أطول في "كتاب دانيال"،
ألطفال يعقوب للعودة إلى عبادة هللا كما أنه أوامر.
ولذلك! معرفة هذا أنه مستعد للعرض عهد جديد ،الذي سيطبق فقط على أولئك الذين لديهم قوانين بلده ،مكتوب على قلوبهم .وبعبارة
أخرى ،فقط تلك الشخصيات واألخالق التي تتمشى مع تلك الواردة في الوصايا العشر ،وتوسيع نطاقها (الوفاء) بتعاليم المسيح ،وطبعا هو انعكاس

لمنظمة الصحة العالمية هللا ،سوف تستفيد من هذا العهد الجديد .واحدة من العبارات األخرى أن هللا يستخدم هذا يعني نفس "بعد تلك األيام" .هو
"األيام القادمة".

إيلي وأوالده
باهلل التالية يتحدث إلى "إيلي قسيس" ،الذي كان رجل هللا ،وواحدة مع هللا .إيلي غير أن اثنين من أبنائه أن لم تكن هلل وهو فيما يتعلق بتلك
التباينات التي يوجه غضب هللا.
عاديون  saithالرب إلسرائيل ،قلت :والواقع أن خاصتك البيت ،وبيت خاصتك األب ،وينبغي السير قبلي إلى األبد :ولكن اآلن saith
الرب" ،سواء كان ذلك أبعد ما يكون عن لي؛ لهم أن الشرف لي سوف تحترم ،وهم الذين يحتقرون لي يجوز المحترم طفيفة " .أنا صموئيل
03:30
في هذه اآلية هللا هو تكرار الكلمات المنطوقة قبل وقت طويل من تلك التي خرجت من مصر ،والتي ينبغي أن يسير في طرق هللا ،إلى
األبد .ثم يعطي هللا التعليق بشأن كيف أنه سيكون نحو أولئك الذين االحتفاظ بطرقة" ،سيتم تكريم" وأولئك الذين ال" ،يجب أن يكون خفيفا
المحترم".
ها ،األيام المقبلة ،أنني سوف تقطع ملكك الذراع ،والذراع خاصتك األب في البيت ،وأن ال يكون رجل عجوز في البيت ملكك .أنا
صموئيل 03:31
اإلشارة إلى ملكك الذراع ،بقوة "دولة إسرائيل" ،وقدراتها العسكرية ،وهللا سيزيل هذا منه .هللا يشير إلى ال الرجل القديم ،نظراً ألن "دولة
إسرائيل" سوف تضيع الشبان في الحرب قبل لديهم الفرصة لتنمو القديمة .وهذا هو كشف الحقيقية في أوقات الفتح البابلي.

وأنت سوف انظر لعدو في بلدي السكني ،في جميع الثروات التي تمنح هللا إسرائيل :وهناك ال يجوز رجل عجوز في البيت ملكك إلى
األبد .أنا صموئيل 03:32

في هذه اآلية يحذر هللا إيلي ،فضال عن جميع شعب إسرائيل ،إذا ما استمروا في هذه الشريحة إلى الوثنية ،أنهم سيجدون عدو هللا .هللا
يقول لهم أنه لن يكون هناك ال كبار السن من الرجال ،نظراً ألنها سوف تنقطع في سن مبكرة .هللا هو إعطاء تحذير لألمة والشعب اإلسرائيلي ،أنه
إذا كانوا ال التوبة وإصالح الطرق ،سوف تدمر بلدهم وشعبهم.

حروب مستمرة
وهناك طريقة أخرى للنظر في هذا ومع ذلك ،لن يكون هناك ال كبار السن من الرجال ،كما يمكن أن تكون إشارة إلى حقيقة أن دولة
إسرائيل لن تكون تحت حماية هللا ،ولذلك سوف تكون متورطة في حروب مستمرة ،التاريخ الذي يعطي دليالً.

سبعين عاما عوز
ويكون الرجل من ذين ،منهم أنا ،ال قطع من مذبح األلغام ،تستهلك ملكك العيون وتحزن القلب ملكك :ويجوز يموت كل الزيادة في البيت
ملكك في زهرة أعمارهم .أنا صموئيل 03:33
تذكر :هللا قد أخبر إرميا أنه سيكون هناك عدد صغير من شعب إسرائيل لليمين ،ومنها سيتم إعادة هللا على "دولة إسرائيل" ،ومع ذلك،
خالل تلك السنوات السبعين ،،العبيد ،سوف ال يعيش الناس في سن الشيخوخة.

عالمة األليمة
ويكون ذلك إشارة إلى معزل إليك أن تأتي بناء على الخطوط الجوية التركية اثنين من أبنائه ،على حفني وفنهاس؛ في يوم واحد أن يموتوا
في كل منهما .أنا صموئيل 03:34
تذكر :يتحدث هللا إلى النبي إيلي بشأن أوجه اإلجحاف في اثنين من أبنائه .في اآلية أعاله ،يقول هللا أنه سوف تكشف حقيقة توقعاته
لمرات قادمة ،بوفاة كل من أبناء .Eli

تذكر

أيضا :صموئيل عاش حوالي  1170قبل الميالد ،أو حوالي  500سنة قبل إرميا .وهذا أيضا قصف تلك من زمن إرميا ،أن هللا

قد تنبأ هذه األحداث األليمة منذ فترة طويلة ،وليس مجرد بضع سنوات قبل حدوثها كما الحال في إرميا.

وسوف يتم هللا
ولعلكم تذكرون ،لم يكن حتى هللا أودى بحياة االبن الفرعون المولود األول ،وأخيراً اعتقاد فرعون هللا .ثم يبدو أن هذا السبيل الوحيد
اليهود سوف تقبل كلمة هللا كالحقيقة ،بإعطاء النبوة أن كال من نجلي صموئيل سوف يموت في نفس اليوم .أمل أن تكونوا القارئ نعتقد فعال أن
"كلمة هللا" هي الحقيقة ،وعندما يقول هللا" ،سوف أفعل هذا "،أنه يمكن أن يكون لديك أي شك ،فإنه سوف يتم .عندما "يقول هللا" أن ثلث األرض

وثلث للبحر وثلث رجل سوف يموت ،وأنهم سيموتون ،وهذا وقت الحرب العظمى اآلن علينا .كما بينت في هذا الفصل بعنوان "الحرب العظمى"،
يبدأ هذا الموت والدمار في  25يونيو .2015

واحد مسحه
وسيرفع لي حتى كاهن المؤمنين ،ذلك وفقا لما هو القلب في األعمال المتعلقة باأللغام ،وفي ذهني :وأنا سوف بناء له بيت بالتأكيد؛ ويقوم
يمشي قبل إزالة األلغام مسحه إلى األبد .أنا صموئيل 03:35
هذه اآلية هو التنبأ حدث مستقبال ،بقدوم المسيح ،وكما كشفت عنها عبارة "مسحه إلى األبد "،بالطبع إشارة إلى "يسوع المسيح" .حتى
السيد المسيح ،وهللا يستخدم الرجال اآلخرين أن يكون له صوت في األرض ،ولكن دائما ً كان هناك إخفاق في الرسالة التي أنهم بشر .هذه المرة،
سوف يرسل هللا ابنه الوحيد يكون صوته.

الحب خاصتك الجار
وسوف يعلمون ال أكثر كل رجل الجارة ،وكل رجل الشقيقة ،قائال" :أعرف الرب :ألنهم سوف نعلم جميعا لي ،من األقل منهم منعزلة
أكبر منهم" saith ،الرب" :لسوف يغفر لي ظلم ،وسوف أذكر خطيئتهم ال أكثر ".إرميا 34
بعد الحرب العظمى ،والمحنة العظيمة ،عندما الوحيدة التي تركت على األرض األطفال اآللهة وقد الوصايا مكتوب على قلوبهم ،لن يكون
هناك ال حاجة ألي شخص للحفاظ على الوصية الثانية يسوع" ،الحب خاصتك الجار "،لكل فرد سوف نعرف هللا ولذلك لن تحتاج إلى إدخالها هلل ،
سيعرفون سبق له.
الشيء الذي يجب أن تأخذ إشعار من هنا هو أن مفهوم المحبة جارك لم تنشأ مع يسوع ،كما ترون ،أعطى إرميا النبوءة 600 ،باإلضافة
إلى سنوات قبل ميالد المسيح.
هل الحظت ،هذه األصوات "العهد الجديد" الكثير مثل الذي سيكون "نهاية األيام" المؤمنين ،وال دولة إسرائيل ،وبالتالي يعطي التحقق
ودعم هذه النبوءة هو مجيء المسيح األول ،وليس إلعادة بناء دولة إسرائيل سبعين عاماً بعد زمن إرميا.
أنه ا اآللهة القصد أن يكون هذا العهد لنسل يعقوب ،ومع ذلك ،كما ندرك جميعا ،أن إسرائيل ترفض المسيح" ،يسوع المسيح" ،وبالتالي
أنهم التنازل عن اإلرث .هذا االحتمال ،أنا متأكد من أن هللا كان يعلم سيحدث ،ويتضح في اآلية التالية.

إسرائيل ،أي أكثر أمة
إذا كانت تلك المراسيم تحيد لي saith ،الرب ،ثم ينقطع بذرة إسرائيل أيضا من كونها أمة قبلي إلى األبد 31:36 .إرميا
وهذا تنبؤ وخيمة على "دولة إسرائيل" ،التي توجد خالل هذه العقود األولى من القرن الحادي والعشرين ،ينبغي أن تأخذ علما ب .ماذا
يقول هللا في هذه اآلية أنه يدرك أن استطردت يعقوب سوف ترفض يسوع المسيح ،وعندما تفعل ذلك ،إسرائيل لن تكون أمة أمام هللا أي أطول .هللا

سيعطي الميراث التي يجب أن تنتمي إلى "دولة إسرائيل" ،إلى شعب جديدة؛ أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،وشهادة يسوع المسيح ،كتب
على قلوبهم وليس كقوانين منحوت في الحجر .أن دولة إسرائيل ،التي توجد اآلن ،ليس تحت النعمة من هللا .أنشئت بمساعدة قوات مكافحة المسيح،
ال باهلل .سوف تفهم هذا ليكون صحيحا ً عند فهم الذين هم "الملوك العشرة" ،التي تعطي تنبأ من "سفر الرؤيا".

سفر حزقيال
في "كتاب حزقيال" ،يتسبب هللا حزقيال كما فعل إرميا ،بتوجيه إنذار إلى "دولة إسرائيل" .إال أنه مع إرميا ،عدة سنوات قبل الغزو
البابلي ،ومع حزقيال ،كان أثناء الغزو الفعلي ،وبعد ما تبقى اليهود نقلوا بعيداً إلى بابل كعبيد.

تحذيرات من هللا
وقال لي" ،ابن اإلنسان ،أرسل إليك ألطفال إسرائيل ،إلى أمة متمردة قد خلت تمردوا لي :أنهم وآباءهم قد تجاوزه ضدي ،بل حتى يومنا
هذا ".سفر حزقيال 2:3
حتى في هذا التاريخ المتأخر ،بعد أن حذر من خالل إرميا ،شعب وزعماء إسرائيل ال تقبل ما زالت فمعارضة "أن هللا" ،وهو لماذا أنا قد
صاغ هذه العبارة" ،أعمى كيهودي".

وأنت سوف الكالم كلماتي معزل لهم ،وعما إذا كان سوف يسمعون ،أو ما إذا كانوا سوف تجمل :ألنها األكثر المتمردة .حزقيال 2:7
ويكشف هللا له الوعي بأن شعب إسرائيل المتمردة ،وحتى كذلك البابليين في تلك البوابات.

ولكن أنت ،ابن اإلنسان ،أسمع ما أقول لك؛ "أن ال أنت المتمردة المتمردة مثل هذا البيت :فتح خاصتك الفم ،وتناول الطعام أن أعطى
إليك ".حزقيال 2:8
هللا تعتزم إرسال حزقيال وسط شعب إسرائيل ،تبشر كلماته لإلنذار .هللا يكشف كما يقول حزقيال أن الناس معظم األحيان ال تستمع له،
ألنها المتمردة ضد هللا وله قوانين.
العبارة" ،فتح خاصتك الفم ،وتناول الطعام أن أعطى إليك "،يعني لسماع ما يقول هللا له ،وفهم وإال كلمات هللا ،وال تجاهل أو رفض لهم
كشعب "دولة إسرائيل".
كما قلت ،أنا ال اذهب لشرح كل اآلية في سفر حزقيال ،وترك األمر متروك لكم ،في الجهود التي تبذلونها "جد هللا تسعى "،القراءة وفك
نفسك منها.

بينانسيس لحزقيال
بعد فترة من الوقت تدرك حزقيال أن هللا تعتزم تدمير دولة إسرائيل ،استخدام جبروت الجيش البابلي .في محاولة لكسب رحمه لقومه،
يعطي حزقيال الصالة هلل .ونتيجة لهذه الصالة ،يعطي هللا التكفير التي يجب أن تحمل حزقيال للحصول على هذه الرحمة.

تكذب أنت أيضا عند الجانب األيسر خاصتك ،ويكمن ظلم بيت إسرائيل عليه :وفقا لعدد األيام التي أنت سوف تكذب عليه أنت سوف
تتحمل ظلم .حزقيال 4:4
وهو يقول هللا حزقيال أن حزقيال أنه سيأخذ على عاتقه ،ظلم بيت إسرائيل .في التكفير عن تلك ظلم ،يقول هللا حزقيال على االستلقاء على
جانبه األيسر لمدة  390يوما.

سنة  390من الظلم
لوضعت عليها إليك سنوات بهم ظلم ،وفقا لعدد األيام ،ثالث مائة وتسعين يوما :حيث أنت سوف تتحمل الظلم لبيت إسرائيل .حزقيال 4:5

"تأخذ

مالحظة" :هنا ما هللا يقول ،من المهم أن تفهم هذا ،ألنها لها تأثير على نبوءات الذي اتبع في دانيال والرؤيا.

"وقد وضعت عليها إليك سنوات على ظلم "،ما هو هذا القول ،أن "دولة إسرائيل" ،شاركت في التمرد وظلم ضد هللا لسنوات وسنوات
 390على وجه الدقة.

"وفقا لعدد األيام "،وسيقوم حزقيال ظلم السنوات في أيام ،ليس سنوات" .ثالث مائة وتسعين يوما"،

يوم واحد لمدة سنة واحدة
أمة وشعب إسرائيل قد تحدت هللا لسنوات  ،390وحزقيال سوف يضع هذا على نفسه لمدة  390يوما .وبعبارة أخرى ،تعطي لحزقيال

سنة واحدة في الجور على "دولة إسرائيل" في يوم واحد للتكفير عن الذنب ،أو "يوم واحد لمدة سنة واحدة"" .لذا سوف أنت تتحمل الظلم بيت
إسرائيل".
حتى أن هللا يقول حزقيال ،أن لكل سنة من ظلم ،أو سنة  ،390سوف تتحمل عقابهم ،لمدة  390يوما .هللا عانت بالعصيان والتمرد على
"دولة إسرائيل" ،لسنوات  .390وهذا يظهر لي حبة والصبر للناس ،حتى ال يستحقون المعاملة الخاصة ،التي وضعها هذا الشعب قبل كل شيء
األمم األخرى للرجل.

أربعين يوما لآلثام في يهوذا
وعندما أنت يمتلك إنجازه منها ،كذب مرة أخرى على الجانب األيمن خاصتك ،وأنت سوف تتحمل الجور في بيت يهوذا أربعين يوما :قد
عينت إليك كل يوم لمدة سنة .حزقيال 4:6

بعد حزقيال قد يكذب على جانبه األيسر لمدة  390يوما( ،وهذا أكثر من سنة) يوم واحد لكل سنة أن إسرائيل قد كسرت من قوانين هللا ،ثم
بعد االنتهاء من ذلك ،لديه ثم أن انتقل إلى الجانب األيمن لمدة  40يوما ،وفي كل يوم لمدة سنة واحدة ،للظلم بيت يهوذا.

قدرة هللا يغفر
وهذا يقول لي ،أن األمة ككل لسنوات  ،390انحرفت من قوانين هللا ،ومع ذلك ،كان يهوذا فقط طائشة بعيداً عن ال  40عاما ً الماضية قبل
أن يعطي هللا هذا التكفير لحزقيال .مفهومة ثم لماذا هللا غاضب مع "دولة إسرائيل" .إذا كان هللا ،سيكون لديك مثل هذا الصبر والحب لهذا شعب
كهذه؟ هو شيء جيد لهؤالء الناس أن لست هللا ،لعلى الرغم من أنا وتسعى إلى أن يكون المرء مع هللا ،ال يبدو لي أن لي قدرة مغفرة هللا له.
مرة أخرى ،هللا يقول لنا ،أنه قد عين يوم واحد لكل سنة .كما سبق أن قلت ،المهم هذا الفهم ألنها لها تأثير قوي في نبوءات دانيال والرؤيا.
ولذلك أنت سوف تعيين يكون الوجه خاصتك تجاه حصار القدس ،وملكك الذراع ،وكشف ،وأنت سوف تنبأ ضده .حزقيال 4:7

وها ،سوف أضع العصابات عند إليك ،وأنت سوف ال يتم تشغيل إليك من جانب واحد إلى آخر ،حتى أنت يمتلك انتهت أيام الحصار
خاصتك .حزقيال 4:8
لضمان أن حزقيال ال نتعثر في بلده التكفير ،هللا هو الذهاب إلى تشل حزقيال ،ذلك أنه لن يكون قادراً على التحرك.
كما ترون ،قد أعطى هللا لحزقيال مسؤولية دفع التكفير عن خطايا إخوته وأمته .غير أن هناك سببا لهذا .هللا هو عدم وجود رجل واحد دفع
ثمن خطايا األمة ،ألنه يعلم أن أولئك الذين يعيشون في السنوات من سفر حزقيال ،ويمكن االستماع إلى كالم هللا من خالل نبوءات حزقيال ،سوف
لن تستجيب هذه التحذيرات .ما هو يبحث هللا نحو ،هي تلك التي البقاء على قيد الحياة هذه المحنة تقترب كما تنبأ بها إرميا ،سبعين عاماً ومن ثم
قراءة كتابات لحزقيال ،وهكذا تعرف ما يتعين عليها القيام به الستعادة مكانها كشعب هللا المختار بسرعة.

االحتفاظ ببقايا
حتى اآلن سوف يغادر من بقايا يي قد تكون بعض التي يجوز الهروب بالسيف بين األمم ،وعندما يي ،متناثرة عبر البلدان .حزقيال 6:8
مرة أخرى هللا يعطي تأكيدا بأنه سيتم حفظ قليلة ،إلعادة بناء "دولة إسرائيل" مع سبعين عاما ً وبالتالي.

وهي التي يجوز الهروب منكم تذكرني بين األمم إلى أين تكون األسرى ،ألنني مكسورة مع القلب ووريش ،التي خلت غادرت لي،
وعيونهم التي تذهب الزنى بعد األصنام :وهم ما تستنكف أنفسهم للشرور التي ارتكبوها في جميع هذه الفظائع .حزقيال 6:9

قلب ووريش
هللا يستخدم عبارة "القلب ووريش "،رمزاً لليهود التي تقع بعيداً عن "نية هللا" ،لمطاردة بعد اآللهة الزائفة ،وغيرها من األنشطة الوثنية.
وهذا أيضا له تأثير في "سفر الرؤيا" ،عند هللا يرمز إلى مكافحة المسيح امرأة عاهرة ،الذي هو أم هارلوتس .

هللا يستخدم عبارة "-زنى بعد األصنام "،رمزاً ألنشطة الوثنية التي تقوم اليهود ،في وقت الغزو البابلي .أعتقد أنها بهذه الطريقة ،إذا كنت
تذهب الزنى  ،فإنك تبحث عن عاهرة ،هللا يستخدم الرمزية من مكافحة المسيح كما يجري عاهرة( ،عاهرة) ،تبين أن أولئك الذين ال تحتفظ بالوصايا
العشر ،وقد احتضنت "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،بعد أن وجدت عاهرة كانوا الزنى بعد.

مطفأة إلسرائيل
وأنهم ما تستنكف أنفسهم للشرور التي ارتكبوها في جميع هذه األعمال البغيضة .وهذا هو األمل في هللا على أي حال .هللا يفترض أن
إذا هو تدمير "دولة إسرائيل" ،وعاد الشعب إلى العبودية لملك آخر ،ثم فتح عيونهم وانظر شر طرقهم والتوبة آثامهم.
ويعرفون أنني الرب ،وأن لم تقم قال عبثا أن أفعل هذا الشر لهم .حزقيال 06:10
كما ترون ،والسبب هللا أسباب هذه الكارثة يصيب أمة إسرائيل ،هو تطهير بعيداً أولئك الذين تخلوا عنه ووصاياه ،مما يمهد الطريق
لوالدة جديدة ألولئك الذين سوف التوبة خطايا آبائهم ،ومرة أخرى يطيع قوانين هللا ،والعبادة له كما أنه أوامر أنه يكون يعبد.

"تأخذ

مالحظة" :هللا يشير إلى لهم وشؤونها مع األصنام ،والتجاوزات األخرى ضد القوانين هللا ،كما يجري العاهرات وووريش،

هذا له صلة بالوحي عندما يخبرنا هللا مكافحة المسيح وكيف يصور هللا العاهرة يجلس على ظهر الوحش القرمزي كورد ،الذي هو "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان.

األب تخصصات األطفال
اآلية أعاله تبين أيضا أن هللا ليس الجلوس وتأنيب أوالده الضال بمجرد كلمات؛ يفعل ميد باالنضباط ،وكذلك .وهذا درس لكل الذين هم
اآلباء واألمهات الذين ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة من هللا ،وال تهدد فقط لتأديب األطفال ،يجب أن توزع فعال من وقت آلخر عقوبة أن كنت تهدد،
آخر األطفال الخاص بك سوف تفقد احترام لك .لسنوات ،قد حذر هللا في "دولة إسرائيل" ،ومع ذلك الشعب تجاهل هذه التحذيرات ،ألنها جاءت
لنفترض أن هللا كان لحاء جميع وال لدغة .في غضب أن هللا هو يوزعون في شكل الفتح من بابل ،هللا يبين أنه في الميت قد لدغة ولذلك ال ينبغي
تجاهلها.

الشيوخ االستفسار من هللا
في اآليات التالية ،يعطي هللا شكواه مع إسرائيل ،والسبب هو إنهاء العهد القديم وتعرض أطفال إسرائيل عهد جديد .ال دولة إسرائيل ،لديهم
حجز اإلرث بعدم قبول يسوع كاهلل في جسد رجل ،ولكن كل أولئك الذين يحتفظون "وصايا هللا" ،الذي يشار إليه كالمشي في روح الرب ،كبولس
الرسول لهم أن المقصود بالعهد الجديد ،ويهودي ومشرك على حد سواء.

وأنه جاء لتمرير في السنة السابعة في الشهر الخامس ،في اليوم العاشر من الشهر ،أن بعض شيوخ إسرائيل جاء لالستفسار من الرب،
وجلس قبلي (حزقيال) .حزقيال 20:1

في هذا الوقت أن "دولة إسرائيل" تتعرض للهجوم من البابليين ،حيث أنها ترسل لجنة حكماء لحزقيال ،الذين يعرفون أن "النبي من هللا"،
لالستفسار من هللا .لست متأكداً ما تاريخ النظر فيما يتعلق بكيف نقول لسنوات ،ولكن افترض أنها تاريخ باستخدام غزو البابليين األولى كنقطة
انطالق لها .كما يمكن أن يكون مقدار الوقت من عندما بدأ حزقيال أوالً إعطاء تحذيرات هللا "دولة إسرائيل"؛ أو يمكن أن يكون أيضا إشارة إلى
عهد الملك الحالي إلسرائيل.

هللا هو اإلساءة
ثم جاءت كلمة الرب لي ،قائال" :ابن الرجل ،يتكلم منعزلة شيوخ إسرائيل ،وأقول لهم ،وهكذا  saithالرب؛ هي يي تأتي لالستفسار مني؟
كما يعيش saith ،الرب ،أنا سوف ال تكون استفسر من قبلك " .حزقيال 3-20:2
كلمة "إينكويريد" وهو يعرف :لطرح سؤال ،في محاولة الكتشاف وقائع الحالة .واقترح أن الشيوخ ما تريد معرفته لماذا سمح هللا البابلية
المطر الخراب على الشعب .هكذا تماما جاهلة بذنوبهم ،أنها ال تزال ال تفهم غضب أنهم قد أشعلت في هللا على حقهم في رفض إعطاء العبادة له
كما أنه أمر هللا .درس المسيحيين واليهود اليوم هم غافلين عن كذلك.

وأنا أعيش
هللا يبين غضبه شيوخ إسرائيل .أنهم هم الذين قد تخلى عن القوانين ،ووصلنا إلى حزقيال ،الذين يعرفون في االتصال مع هللا ،لالستفسار

من هللا ،وهللا يستجيب مع "حيث يعيش saith ،الرب ،وسوف ال أن استفسر من قبلك".
هللا اإلهانة أنهم بحاجة إلى سؤال هللا له أسباب ،عندما ينبغي أن يعرفوا مسبقاً ،بعد عدة سنوات يجري حذر إرميا أوالً ،ثم مرة أخرى
حسب حزقيال.
الذبول أنت نحكم عليها ،ابن اإلنسان ،الذبول أنت نحكم عليها؟ تسبب لهم لمعرفة األعمال البغيضة آبائهم :حزقيال 20:4
وهو يقول هللا حزقيال إلدانة هؤالء الشيوخ ،وتبين لهم طرقهم الشريرة ،وتلك من آبائهم.

مرة أخرى يعطي هللا الجبر
وأقول لهم ،وهكذا  saithالرب؛ "وفي اليوم عندما اختيار إسرائيل ،ورفع األلغام من ناحية منعزلة بذور منزل يعقوب ،وجعلت نفسي
معروفة لهم في أرض مصر ،عندما أنا رفع األلغام اليد لهم ،قائال أنا الرب إلهك؛" حزقيال 20:5

في اليوم الذي رفع األلغام اليد لهم ،لجعلها المنصوص عليها من أرض مصر إلى أرض التي كان اسبيد لها ،تتدفق باللبن والعسل ،وهو
المجد لجميع األراضي :حزقيال 20:6
ثم قلت لهم" ،إقصاء يي كل رجل األعمال البغيضة له العيون ،ودنس ال أنفسكم مع أصنام مصر :أنا الرب إلهك ".حزقيال 20:7

موقع جنة عدن
كلما كان هللا يشير إلى األرض التي هي "دولة إسرائيل" ،قال أنه يعطي إشادة كبيرة من األرض ،مثل كما يفعل هنا عندما يشير إلى أنها
كتلك التي هي مجد لجميع األراضي ،على الرغم من أنه ال يقول ذلك في أي مكان في الكتاب المقدس ،واقترح هللا له مثل هذا التقدير السامي لهذه
األرض ألنها مركز المنطقة التي يصفها كأرض عدن  ،وأعتقد أن القدس والمعبد في الجلوس خاصة عند نفس المكان أن مقام آدم مرة واحدة .يتم
تحديد المنطقة التي تمت وهي أرض عدن في سفر التكوين  2:8عن طريق  ،02:14من نهر الفرات ،إلى إثيوبيا ومنها مصر .وأنا أمل أن بعد
قراءة هذه الجمل األخيرة كنت إخماد قراءتك لكلماتي والذهاب للكتاب المقدس ،والبحث عن إذا كان هو في الواقع كشف موقع عدن كما اقترح.

يلقي بها سبل خاطئين الخاص بك
حتى ولو كان أهان هللا بشيوخ القادمة لالستفسار منه ،أنه يعطيهم اإلجابة على السؤال على أي حال.

لكنهم تمردوا ضد لي ،وسوف ال يستجيب لي :لم تكن خارج يلقي كل رجل األعمال البغيضة عيونهم ،وال هي هجر أصنام مصر :ثم
قلت ،أنا سوف تصب خارج بلدي غضب عليهم ،إلنجاز غضبي ضدهم في وسط أرض مصر .حزقيال 20:8
هو قول هللا هؤالء الشيوخ أنه أعطى تحذير ألولئك الذين جاؤوا من مصر حتى قبل مغادرتهم مصر وأنه جاء قريبة من تدميرها حتى
ذلك الحين بسبب العصيان بهم.

ولكن أنا الذي يحدثه ألجل اسمي ،ينبغي أن تكون غير ملوثة قبل الوثنية ،من بين الذين كانوا ،في األفق الذي أدلى نفسي معروفة لهم ،في
تقديمهم المنصوص عليه الخروج من أرض مصر .حزقيال 20:9
أ لغى هللا غضبه بينما الشعب مازال في مصر ،وذلك لحفظ ماء الوجه أمام المصريين .وقد أظهرت هللا نفسه للمصريين كما كان لليهود،
في جميع األوبئة التي قال أنه لحقت بمصر.
ولهذا السبب تسبب لهم بالذهاب إليها من أرض مصر ،وأحضروهم إلى البرية .حزقيال 20:10
واعطاهم بلدي األساسي ،وضياؤه لهم بلدي األحكام( ،الوصايا العشر) ،التي إذا الرجل القيام به ،حتى أنه يحيا بها .حزقيال 20:11

السبت هللا لعالمة
وعالوة على ذلك أيضا اعطيتهم بلدي  ،Sabbathsتكون عالمة بين لي ولهم ،أنهم قد يعرفون أنني الرب الذي تقدس لهم .حزقيال
20:12
يتم شرح هللا لهؤالء الشيوخ هللا أنه أعطى لليهود له القوانين والوصايا ،وأنهم كانوا مقابل األرض الموعودة للحفاظ على قوانين بلده .ما
هذا ال يرقى إلى هو هللا اإلدالء بشهاداتهم بشأن "العهد الثاني" الذي أدلى به مع "دولة إسرائيل".

"تأخذ

مالحظة" :على الرغم من أن هذه الدول في أي مكان آخر في الكتاب المقدس ،حفظ السبت اليوم السابع عالمة بين هللا ،وأن

كنت كرست له وإال بعبادة هللا كما أنه أوامر يمكن أن يقدس .وهذا شرح لي حتى تفهمون ،أن لمراقبة أي يوم آخر من األسبوع كيوم السبت ،مثل
يوم األحد ،أن يكون في العصيان هلل ،وبالتالي تعيين كنت بعيداً عن هللا.

ولكن بيت إسرائيل ثاروا ضد لي في البرية :ساروا ال في بلدي األساسي ،وأنهم يحتقرون بلدي األحكام ،التي إذا الرجل القيام به ،وأنه
يجوز حتى يعيش فيها؛ وبلدي  Sabbathsأنها ملوثة إلى حد كبير :ثم قلت ،أنا يصب خارج بلدي غضب عليهم في البرية ،تستهلك منها .حزقيال
20:13
وبقدر ما أنا قلق ،تؤيد هذه اآلية التي شرحت فقط فيما يتعلق "يوم السبت األحد" .في هذه اآلية ،هو مرة أخرى هللا قد إعالم الشيوخ أنه
جاء قريبة من تدمير "دولة إسرائيل" ،وحتى قبل أنهم عبروا نهر األردن ،في حين أنها كانت ال تزال في البرية .رغم جميع المعجزات والعجائب
أن هؤالء الناس شهدوا بأعينهم ،أنهم ال يزال تمردوا ضد هللا ووصاياه.
ولكن أنا الذي يحدثه ألجل اسم بلدي ،أن ينبغي أن ال تكون ملوثة قبل الوثنية ،تلوح في األفق التي أحضرت لهم بها .حزقيال 20:14

بعد أيضا أنا رفعت يدي لهم في البرية ،أود أن لم تجلب لهم في األراضي التي كانت تعطي لهم ،تتدفق باللبن والعسل ،وهو المجد لجميع
األراضي؛ حزقيال 20:15
وكما أشرت قبل ،هللا يشير إلى مساحة األراضي الممنوحة إلبراهيم وذريته المجد لجميع األراضي ،الذي أنا مقتنع بأنه يفعل ألنه من نفس
المكان حيث كان جنة عدن مرة واحدة.

ألن إسرائيل ترفض شريعة هللا
ألنهم يحتقرون بلدي األحكام ،ومشى ال في بلدي األساسي ،لكن ملوثة بلدي  :Sabbathsللقلب ذهب بعد األصنام .حزقيال 20:16
ومع ذلك العين األلغام يدخر لهم من تدميرها ،ولم لم تجعل حدا منهم في البرية .حزقيال 20:17

ولكن قلت منعزلة أطفالهم في البرية ،سيرا على األقدام أنتم ال في النظام األساسي الخاص بك اآلباء ،ال التقيد األحكام ،وال دنس أنفسكم
مع األصنام :حزقيال 20:18
أنا الرب إلهك؛ سيرا على األقدام في بلدي األساسي ،والحفاظ على بلدي األحكام ،والقيام بها؛ حزقيال 20:19
وقدس بلدي Sabbaths؛ وتكون عالمة بين لي ولكم ،أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب إلهك .حزقيال 20:20
للحفاظ على القوانين هللا عالمة بين لك وهللا ،فإن هللا خلق ،منهم لك العبادة وال غيرها .إذا كنت ال تحتفظ بالوصايا العشر ،ثم ال يوجد أي
عالمة ،فكيف هو هللا أن نعرف أن كنت العبادة له أو بعض االختراع الخاصة بك.

أنه يجوز حتى يعيش فيها
وبالرغم من األطفال تمردوا لي :وساروا ال في بلدي األساسي ،ال تبقى األحكام بلدي للقيام بها ،التي إذا رجل يفعل ،وأنه يجوز حتى
يعيش فيها؛ أنها تلوثت بلدي  :Sabbathsثم قلت ،أنا يصب خارج بلدي غضب عليهم ،إلنجاز غضبي ضدهم في البرية .حزقيال 20:21

هل الحظت أن هللا هو تكرار العبارة التالية؟ "أنه يتعين حتى يعيش فيها".
هللا ال تستخدم الكلمات إال أن لها معنى وهدفا .بهذه الكلمات هللا يخبرنا أنه إذا نضع قوانين بلده( ،الوصايا العشر) ،أن تفعل في ذلك سوف
نعيش في القوانين .أنها سوف تكون جزءا من نحن ،ال قوانين مكتوب على جداول الحجر ولكن الصفات األخالقية مكتوب على قلوبنا.
كما ترون ،وقد كان هللا عدة شكاوى ضد شعب إسرائيل تعود في الطريق العودة عندما كانت ال تزال في عبودية في مصر .أغضب ذلك
برفضهم إلبقاء له الوصايا ،و  ،Sabbathsقال أنه جاء قريبة من تدميرها حتى قبل أنهم عبروا نهر األردن للدخول إلى أرض الميعاد.

"تأخذ

مالحظة" :ما يقول هللا" ،قدس بلدي Sabbaths؛ وتكون عالمة بين لي ولكم ،أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب إلهكم" ،

حفظ السبت هو عالمة بين أولئك الذين تبقى السبت هللا "،السبت اليوم السابع "كما ورد في الوصية الرابعة ،وهللا .هذا التوقيع يقول هللا أن أولئك
الذين يحافظون على اليوم السابع السبت القيام بذلك من الحب واالحترام له اإلله الحقيقي.

أن ال تبقى له يوم السبت ،وأيضا عالمة ،عالمة على أن ال تحب هللا الحقيقية ،وأن لديك ال احترام له .إلى "قدس بلدي "Sabbaths
وسيلة إلبقائهم المقدسة .السبت اليوم السابع هو يوم مقدس ألن هللا جعله هولي .ال أيام األسبوع األخرى المقدسة ،وبالتالي لمراقبة أي يوم آخر من
األسبوع كيوم السبت ،مثل يوم األحد ،التي ليست مقدسة ،حتى للقيام بذلك في المعارضة المباشرة إلى اإلرادة والعبادة هلل ،مما يجعل "يوم السبت
األحد" احتفال غير مقدس.
هللا ال تزال قائمة شكاواه ،كشفت اآليات  22إلى  ،31حتى سبب الزيارة التي قام بها شيوخ.

الخشب والحجر
وأن الذي يأتي في عقلك ال يجوز على اإلطالق أن يي القول" ،سوف نكون كالوثنية ،كأسر البلدان ،لخدمة الخشب والحجر ".حزقيال
20:32
في محاولة للحصول على هللا لوقف هذا الغزو ببابل وتدميرها الحقا ً إلسرائيل ،تنوي الشيوخ تبعث هللا االرتداد ،وفي ذلك إال أنه سيرسل
المتبقيتين شعب إسرائيل إلى "األمم الوثنية" لخدمة الخشب والحجر ،وهي إشارة إلى ما تصنع األصنام ،واألراضي التي يتم إرسالها  ،وبالتالي
إزالة لهم كذلك بعيداً عن عبادة "هللا الحقيقي".

وسوف استبعد أكثر من أنت
كما يعيش saith ،الرب ،بالتأكيد مع يد األقوياء ،و بذراع ممدودة ،غضب يسفك ،سوف استبعد أكثر من أنت :حزقيال 20:33

قد يأتي شيوخ إسرائيل لالستفسار من هللا ،ال طلب الغفران ولكن اسأل هللا أن االرتداد نيته لتدمير "دولة إسرائيل" ،ألجل أسماء له ،كما
أنه منكر تدميرها من قبل ،ألن أسماء ساكي .رد هللا هو أن الشيوخ لن تستخدم ذلك كوسيلة للتسبب في هللا االرتداد تدمير إسرائيل مرة أخرى ،وهو
هللا سيحكم عليها كأوامر أنه منهم ،وسعادته وليس لهم .أما نحن عبادة هللا بالضبط كأوامر أنه أو أننا ال يعبد هللا على اإلطالق .إذا لم تشاهد هذا
صحيح حتى اآلن ،ثم أخشى أنك فقدت حقاً.

وسوف تجلب لك من الشعب ،وسيتم جمع لك الخروج من البلدان حيث يي متناثرة ،مع يد األقوياء ،و بذراع ممدودة ،غضب يسفك.
حزقيال 20:34
هناك أكثر من ذلك بكثير في "كتاب حزقيال" ،وأهيب بكم أن قراءته ،ليس بسبب أنها سوف أعطيكم أي فكرة أكثر فيما يتعلق بكيفية
عبادة هللا كما أنه األوامر ،ولكن ما حلت شعبة المختار عندما أوقفت عبادة له كما أنه قاد ،وهو تحذير أولئك الذين سوف يطلقون على أنفسهم
المسيحيين بل يرفضون عبادة هللا كما أنه أوامر لنا للقيام  ،كما أنها توضح في الوصايا العشر.
في هذا الفصل كله ،قد حاولت إظهار االختالفات بين هللا-يسوع والشيطان .من ثم تمنح لعبادة؟ هل تعتقد أن "كلمة هللا" كما هو مكتوب أو
االعتقاد بأن الذي كان ال يتحدث بها هللا؟

