שיעור 14
ישוע פסוקים השטן ,השוואה
לאן ללכת מכאן
זה למדנו כיצד ללמוד בתנ ך ,מאת ברציפות לשאול שאלות של אלוהים ואז לחפש את התשובות כפי שהוא נותן לנו כיוון,
ותפילה מאפשר להמשיך עם מגיע להבנה של מיהו השטן ,מיהו ומהו אנטיכריסט שלו ,ולאחר מכן מיהו ומהו שלו נביא שקר .תוך כדי
כך ,נראה את הניגוד בין הבשורות שני.

שתי הבשורות
זוכר :השטן מנסה להחליף את הכנסייה של ישו אשר נוסדה על מכתבי הקודש של אלוהים עם הכנסייה שווא של השטן ,אשר
נוסדה על בשורה שקרית של השטן .כדי להיות מסוגל לספר אחד מן השני אתה צריך להבין מי זה ישו.

זוכר

גם :לדעת את זהותו של אנטיכריסט לא יוביל אתכם אל הגאולה ,אבל לדעת מי זה אלוהים-ישו והפעולות על הידע הזה

יראה לך את הדרך גאולה וישועה.

הנביאים של אחרית הימים
אלוהים מספק לנו את התשובות למי השטן ואת שלו-ישו ונביאי השקר עומד נביאים שלו .הנביאים העיקרי המתייחסות לזהות
של אנטיכריסט הם ירמיהו ,יחזקאל ,דניאל ,יוחנן השליח.
אלוהים סיפק נביאים ,כדי להזהיר האומה ,בני ישראל ,כמו גם לתת תחזיות עתידיות של אירועים לקרות מאות ובחלק מן
המקרים אלפי שנים אל העתיד .זאת הוא עשה כפי דרך להוכיח לכל מי שקרא הנבואות זה הוא אלוהים קיים ,אלוהים הוא אמיתי,
אלוהים הוא מודע ומעורב בענייניהם של האדם ,ואת מתן אמצעי נגד השקרים ואת תרמיות השטן .אלוהים נותן לנו נבואות כי אלוהים
אומר" ,אני אלוהים ,ולא אני יכולים להגיה את זה"

חשף את האישיות של השטן
לפני שניכנס הנבואות בפועל ,אני רוצה לתת לך השוואה של מיהו השטן ולא ישו המשיח (אלוהים) .אחד הכלים הדרושים כדי
לגלות מי .מישהו ,היא תעיף מבט על האישיות והאופי המוסרי שלהם.

האויב שנפלו
איך אתה אמנות שנפל מן השמים O ,לוציפר ,הבן של הבוקר! איך אתה נכרתים על הקרקע ,המחלישים האומות! ישעיהו 14:12
אתה יכול לחשוב על פסוקים אלה כנבואה העתידיות .זה מעל הפסוק מתייחס השטן כמו כבר נתקל נחתך אל הקרקע .נכון,
השטן נפרצה מגן עדן ,אל האדמה ,אבל מוחו המעוות של השטן עכשיו הוא השליט של כדור הארץ ואת כל זה על זה שייך לו.

"אני" הבעיה
על שאמרת בליבך ,יעלה השמיימה ,אני מבליטות את הכתר שלי מעל הכוכבים של אלוהים :אני אשב גם על ההר של הקהילה,
בדפנות של הצפון :ישעיהו 14:13
האם הבחנת האישיות של השטן",יעלה השמיימה ,אני מבליטות את הכתר שלי מעל הכוכבים של אלוהים ":השטן .הוא אומר לנו
שהוא יהיה גדול מאלוהים ,כשהוא אומר שהוא יהיה מעל אלוהים .הוא נראה עם בעיית "אני" .חזיתי במותו .הכל קשור אותו ,אני ,אני,
אני ,אני ,אני ,אני

תסביך נחיתות
אני תתעלה מעל לגבהים של העננים; אני אהיה כמו הנעלה ביותר .ישעיהו 14:14
השטן משתמש ביכולות של אלוהים ואלוהים כמו מקל מדידה לתת ערך את יכולותיו .השטן אינו יכול לומר" ,זה הוא מה אני
יעשה , ",לבנות משם ,במקום זאת הוא אומר" ,אני יותר .אלוהים ,אני אעשה יותר טוב אלוהים ".הוא מנצל את אשר הוא מתכוון להחליף
כמו מקל מדידה למה הוא מתרברב שהוא יכול לעשות .תמיד חשבתי אנשים להיות חלש ,מרוכז ,בקיצור ,מפסידנים .מניסיוני ,זה נדיר
מאוד כאשר מישהו עם סוג זה של האישיות פעם משיגה משהו שווה .זה נפוץ בקרב אנשים אחדים פגשתי אישיות .הם חייבים להשוות
את היכולות שלהם לאדם מאוד הם אומרים כולם כי הם טובים יותר ,מה שאומר לי ,על גבי שיש בעיה "אני" ,יש להם תסביך נחיתות.

הפיל
ובכל זאת אתה ואזי יובא לגיהינום ,בצדדים של הבור .ישעיהו 14:15

 .הנה הנבואה של אירוע עתידי ,אלוהים אומר השטן ואת מי קורא את התנ ך ,כי גורלו הוא הבור האש האורתודוקסיים ,כי
השטן כבר איבד את המאבק.

מושא ללעג
זה בראותי יהיה בקושי נראה עליך והם לשקול אותך ,אומר",זה האיש שעשה האדמה לרעוד ,כי לנער ממלכות;" ישעיהו 14:16
בקושי הרואות מישהו הוא להסתכל על אותם עם ספקנות ותיעוב ,כמישהו שהוא לא ראוי לאמון.

משחתת של עולמות
זה גרם בעולם בתור שממה ,והרסו את הערים זה פתח את הבית של האסירים? ישעיהו 14:17
שוב אלוהים נותן לנו חיזוי של הרס השטן והוא יביא על פני האדמה ,בליבם של מלאכים ואדם כאחד .בפסוק זה ,אלוהים הוא
חושף השטן כמו שיש כבר הרס הערים בעולם ,אשר נחזה ספר חזון יוחנן להתרחש במהלך המלחמה הגדולה באחרית הימים.
כל מלכי האומות ,אפילו כל אחד מהם ,לשקר פאר ,כולם בבית שלו . .אבל אתה אמנות לגרש את הקבר שלך .כמו ענף הזוועה,
לבוש מאלה גווייתך ,דוחף דרך עם חרב ,יורדת אל האבנים של הבור; כמו גל עצמות הנפוצה מתחת לרגליים ישעיהו 14:18-19
תחשיב הפסוקים שלעיל כאל מציג שלו ולתקוות לוציפר בודדים ,והוא כל כך ביסס בתחנה כשטן.
זוכר :המילה השטן שלא מדבר רק של לוציפר ,אלא גם כל מי בצע את הבשורה ,מלאכים וגברים שלא ליפול מן חסדו של
אלוהים הם השטן .או שאתה אוהב את אלוהים או שאתה שונא את אלוהים ,אין דרך ביניים.

הכוונה של לוציפר
לחזור הפסוקים הנ ל ,מה כל זה אומר הוא כדלקמן:
 -1לוציפר ,אומר "יעלה השמיימה ",מה שאומר ,הוא מתכוון למלא את מקומו של אלוהים .הוא היה אחד רק שתי זוויות שניצבו
משני צידי כס המלכות של אלוהים ,אבל במקום זה לא היה מספיק טוב בשבילו .הוא במאמצים האם ללכת
 -2לוציפר אומר" ,אני מבליטות את הכתר שלי מעל הכוכבים של אלוהים . ".תסכול מיני את כס המלכות של אלוהים .הוא
במאמצים האם ללכת
 -3לוציפר אומר" ,אני אשב גם על ההר של הקהילה ".הוא משתוקק לאחרים לסגוד לו .הוא במאמצים האם ללכת

 .4לוציפר אומר" ,אני תתעלה מעל לגבהים של העננים ".הוא מתכוון הדומיננטיות וסרגל הספינה על פני אחרים .הוא
במאמצים האם ללכת
 -5לוציפר אומר" ,אני אהיה כמו הנעלה ביותר ".הוא עומד בתשוקתו ,או להתחזות אלוהים ,והנחת את מקומו .הוא במאמצים
האם ללכת
 ? .6למה לוציפר עושה זאת ,הוא רוצה " "Glorifyאת עצמו על פני כל האחרים .לוציפר יש בעיה "אני"  ,או שיש לי לעיתים
קרובות פעמים אמר ,בעיה "לי"  .הכל על "לי ,לי ,לי ",אפילו על חשבון מי מתלכדים .סביב ולתמוך בו .הוא במאמצים
האם ללכת
השטן הוא הנסיך התרמית ובשקרים .זכור את הפסוק הבא ,כאשר מבקשים אחרים תשובות כאשר אתה כדאי שאחפש אותם
בעצמך בתנ ך ,תפילה לאלוהים.

אל תניח לאיש להטעות אותך
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא
יתגלה ,בן האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה הוא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש
האלוהים shewing ,את עצמו כי הוא אלוהים . .אני הראשונה אל התסלוניקים 2:3-4
מה שזה אומר הוא השטן הטעו את כל העולם ,כי הם יחשבו שהוא אלוהים ,או כפי שניסיתי להצביע ,השטן להטעות העולם כולו
על ידי החלפת כנסייתו שווא ,בבשורה שקרית על כל זה הוא האלוהים .רק על ידי הבנת המשמעות האמיתית של המילים בתנ ך ,אתה
תוכל לראות את השטן עצמו ,עבור מי הוא ,אלוהי האמת .מה אלוהים אומר לנו כאן ,היא כי השטן אצליח אז טוב ,מרמה .האנושות ,הוא
הזן ,לשבת על כס המלכות של אלוהים ,כאילו הוא אלוהים ,ובני האדם לא רק יאמין הוא אלוהים ,אבל סוגדים לו.

 .לא אדם
לא תראה את זה כגבר פיזית נכנס לתוך בית המקדש של אלוהים .אלוהים משתמשת  ,symbolismsאז תחשבו שזו דת בעולם,
עם מאות ואלפי כנסיות ,והלבישו להיות הכנסייה של ישו .התרמית יהיה כל כך מוצלח ,כי מיליונים נוכח כנסיות אלו ולתת פולחן ,אבל
הפולחן שלהם יהיה לשווא ,בשביל זה דת וכנסיות שלה מטיפים בבשורה שקרית של השטן.

המהות של רמאות
? אתה אחד מאלה מרומים אתה סוגד לכנסיית השטן ,אפילו אם אתה חושב כי הם לסגוד הכנסייה של המשיח? איך אתה יכול
לדעת? מהות ההונאה היא שאין אלו מרומים מושג כי הם רימו.

זוכר

גם :כי הטוב ביותר סיפר שקרים הם אלו שיש להם  90%האמת בהם .אלוהים דורש כי אתה סוגד לו בדיוק כפי שהוא

פקודות; לכן הוא דורש  100%אמת .עם השטן נותן לך  90%האמת בשקרים  10%מעורב לך ליפול קצר ,הוד סגידותך הוא לשווא.

האישיות של אלוהים גילה
התנ ך הוא השיקוי כדי הטעיה" .סם החיים" היא תרופה המביאה על התרופה .רק בלימוד התנ ך" ,המחקר ,לא רק לקרוא",
והבנה מה אלוהים אומר לך ,אתה תהיה מסוגל לזהות השטן כפי שהוא ,ואלוהים כפי שהוא.
תן את המוח להיות בתוכך ,אשר היה גם במשיח ישוע .אל הפיליפים 2:5
מי ,להיות בצורה של אלוהים ,חושב על זה לא שוד כשווה עם אלוהים אל הפיליפים 2:6
מה כל זה אומר כדלקמן ,נחשף לי על ידי תורתו של דיוויד  ,Asscherickהכתבים אשר אלוהים הציג לי את ,למרות דוד ואני
אף פעם לא נפגשים.

אלוהים משפיל את עצמו
אלוהים משאיר כסאו בגן עדן כדי להיות גבר ,לא מלך או איש גדול וחזק ,אבל נגר נחות .אתה יכול להגיד .זה אלוהים מוותר
מלכותו לזה של אחד שאין מוניטין .אלוהים יורד.
אבל עשה את עצמו שאין מוניטין ,וכן גם עליו את הטופס של משרת ,נעשתה דמותה של גברים :אל הפיליפים 2:7

הופך להיות כפופים מוות
ואפילו מציאת באופנה כאדם ,הוא מושפל עצמו ,הפכו לצייתנים עד מוות ,מותו על הצלב .אל הפיליפים 2:8
למרות שישוע נולד אדם חופשי ,הוא רק צעד למעלה מ משרת בונד אלוהים הוא הבורא של היקום ,להיות בכל מקום ,עדיין הוא
לוקח על גופו של אדם ,מסיבים את האבק של הארץ .אלוהים יורד.

ישוע חוויות המוות
כאשר הוא הוא ממוסמר לצלב ,ישוע חווה את הכאב של מוות .אלוהים הוא מי הוא נצח נמצאים ,מאפשר כי הוא צריך לחוות
מוות ,כך הוא יכול לומר ,הלכתי בנעליים שלך ,ואני יודע את כאבך .אלוהים יורד.

לא רק שהוא חווה מוות ,אבל זה מאפשר עצמו מותו של פושע .מוות המציא בקערות הגיהנום כדי לחלץ את המקסימום של כאב
וסבל ,האחד כשהיא ממוסמרת לצלב .אלוהים יורד.

ישוע הוא לרוממו וGlorified -
אלוהים גם הגולמיות מאוד יינשא לו ובשל נתן לו שם הנמצא מעל כל שם .אל הפיליפים 2:9
כי על השם" יש"ו כל ברך קידת של דברים בגן-עדן דברים בתוך האדמה ,וכל הדברים תחת האדמה; אל הפיליפים 2:10
כי כל לשון להתוודות על חטאיהם שישוע המשיח הוא אלוהים ,על התהילה של אלוהים האב .אל הפיליפים 2:11

 .למען ילדיו
למה אלוהים את זה? הוא מוריד את עצמו מן האל של היקום על מנת להשיב את ילדיו מי תעו מן האמת שלו .הוא שולח את
עצמו לכל זה מתוך אהבה של ילדיו .אלוהים יורד.
בין שני תיאורים אלה המתעמתים אישים נכון באשר עדיין לראות את ההבדל מי אלוהים הוא בניגוד מיהו השטן?

ההבנה הנבואה
בעקבות זה הוא קטע מתוך עוד אחד הכתבים של דוד  .Asscherickעם זאת ,יש היבט נוסף של זיוף של האל ,אשר השטן נופש
על מנת להשיג השטן משאת של הולך למעלה.

מטרת הנבואה
כדי להגדיר את אלוהים בתנ ך מלבד האלים האחרים ,כאל אמת.
זוכר את הדברים הקודמים של ישן :כי אני אלוהים ,ואין אף אחד אחר; אני אלוהים ,ויש אף אחד כמוני 46:9 .ישעיהו
" מתייחס שבעת ימי הבריאה .מה אלוהים אומר שהוא הבורא ,אבל בשבילו ,שאין אלוהים אחרים.
הדברים של הישנה",

כדי לחשוף את העתיד במדויק וליצור ובכך אמונה בלב

השומע.

שהכריז על סיומו מההתחלה ,וממנו העתיק פעמים הדברים אינם עדיין נעשה ,אומר ,עצתי יעמוד ,ואני אעשה את כל התענוג שלי:
ישעיהו 46:10

בנבואות ,אלוהים אומר לנו על אירועים עתידיים ,כך אנחנו שגרים עכשיו לאחר אירועים אלה התרחשו יכולים לראות כי הם
הגיעו למעשה לעבור .זה נותן הוכחה כי אלוהים הוא אמיתי ,שעבורם אחר אבל אלוהי היקום יכול לחזות את העתיד עם  100%דיוק?

מאת התענוג של אלוהים
שימו לב החלק האחרון של הכתוב לעיל" ,ואני אעשה את כל התענוג שלי ".מה אלוהים אומר לנו כאן היא שהוא אלוהים,
יוצר הכל ,וזה על ידי הנאה כי הוא ברא אותנו ,זה העונג שלו ,לא שלנו ,איך הוא מצווה שאנחנו עובדים אותו .אם אלוהים גורם נכתב
בתנ ך ,סוגדים לי שאני אומר לך לסגוד לי ,אז אתה חייב יסגדו לו כי בדיוק הדרך ,כל חיבור או חיסור להנאה שלו ,גורם לו לראות
אותך .כמו ניסיון לסגוד לו מאת התענוג שלך ,וזה לא לסגוד לו בכלל ,וכי פולחן יהיה לשווא.

לשמור על המצוות של אלוהים
יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

כדי לחשוף השומע את המחשבות ואת סדר העדיפויות של הלב עצמו שומעיו.
אלוהים יודע שאת לבכם חפץ יותר טוב ממך .למרות הגנתי עלייך .זה כרגע ,אתה רב אהבת אלוהים .מאת בא כדי להבין את
הנבואות ,אלוהים יעזור להדריך אותך להיות אינטימי עם אלוהים .רק דרך אינטימיות אפשר באמת לדעת לאהוב ,עם אדם אחר או עם
אלוהים.
 -1להכיר את השומע את ישוע המשיח והצורך לבו עליו.
 -2ך הנבואה משרת מטרה מוסרית ,אפקט ההמרה ,השינוי בלב השומע.

נבואות הצבע על שני דברים
הראשון :הופעתו הראשונה של ישו.
השני :הופעתו השנייה של ישו.

הנבואה יש שלוש פונקציות
הראשון :כדי להזהיר העם ואת בני ישראל כי אם הם המשיכו להזניח לשמור על שלו עשרת הדיברות ,והחלק שלהם לתוך
הפגאניות ,הם מסכנים מאבד את האמנה הוקמה בין אלוהים לבין אברהם ,והמשכנו עם יעקב ולאחר מכן עם משה-
השני :לתת ניחוש מדויק של אירועים עתידיים אנושי וטבעי; והוכיחה שהוא אלוהים הוא אמיתי ,עבור מי עוד יכול לחזות את
העתיד עם  100%דיוק?
השלישי :לחזות לבואו הראשון והשני של ישו המשיח והישועה מן החטא אשר בבואו מציעה.

לסייע לידתה מחדש של הנשמה
בתנ ך יש גם מטרה אלה ,ללמוד ,להבין את הנבואות ,דרך לידה מחדש של האישיות והאופי שלהם( ,הנפש) ,מחיי חטא עם
מישהו שמתעב חטא ,המתפללים של אלוהים אלוהים מצווה הוא ל"אל.
אבל אתה עשוי להיות לא מאמין ,או לעבוד את אלוהים ,אבל הם למעשה לסגוד אל השקר ,ברגע שאתה מבין הנבואות ,אתה
יומרו האמונה האמיתית באלוהים האמיתי ,כי השקרים של השטן יהיה מניפסט לך על השקרים שהם.

השטן במאמצים להסתיר את האמת
אין פלא אז למה השטן עשה כמיטב יכולתו להסתיר את האמת מאיתנו בלספר לנו" ,עשרת הדיברות כבר לא הם היבט של פולחן
נוצרים ,כי נוצרים הם מעל החוק ,נשמרים על ידי החסד של אלוהים".

היסטוריה אמר לפני שזה יקרה
על מנת להבין מיהו ומהו אנטיכריסט ,אתה צריך להילקח דרך קורס היסטוריה של תפקיד שהשטן שיחק ב שמצריכות את ענייני
איש אני לא אקח אותך כל הדרך חזרה אל גן-העדן ,אבל עד סביב שנת  630לפנה ס ,נבואות ירמיהו ,יחזקאל ,דניאל . .ואז נלך בספר
חזון יוחנן ,המהווים תחזיות של אירועים אך כדי לקרות ובכך הדחופה ביותר שלנו הצורך הבנה.
זה לא הכוונה שלי לעבור על כל פסוק בספרים של ירמיהו ויחזקאל ,אבל להצביע אלה נבואות שאלוהים נתן להם אשר נותנות
תמיכה והבנה נבואות אחרית הימים של ספרים של דניאל ,התגלות.

ירמיה ויחזקאל
של האל  redressesשניתנו כנגד לעם ישראל ספרים של ירמיהו ,יחזקאל ,ניתן לראות השוואה בין מה מסמלת אלוהים ולכן
הפקודות של ילדיו ,ואת מה השטן עומד התנגדותו דרכים האלוהים.
גם אני למדתי את הספר של ירמיהו לא יכולתי להתאפק אלא לראות כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה .בירמיה ,אלוהים הוא
אוורור שלו כעס ותסכול עם האנשים לעם ישראל ,אבל אני רואה אזהרות אלה להיות רלוונטי היום כפי שהיו לפני מאות שנים .אלה
שנקראים נוצרי ,הם כמו היהודים היו אותם בחזרה ,כל-כך בטוח שלהם תקין עם אלוהים ,כי הם לא רואים את הטעות שלהם או על
חטאיהם .כמו עם חורבן לעם ישראל ,העולם הזה שאנו חיים בו היום בקרוב יושמדו .אז כפי שאתה קורא לא להסתכל על זה כמו שיעור
בהיסטוריה של אנשים לפני זמן רב ,אבל להשוות אותו הכנסייה שלך לבין העבירות האישית שלך נגד אלוהים.

ספר ירמיהו
 629לפנה"ס ,ירמיהו ,עדיין אלא נער החל לחזיונות מאלוהים .הנבואה המוקלט הראשון שהוא ויתר מתגלה הפסוקים הבאים.

נבואה של הסוף של אומה
אז האדון אמר אליי ,את הצפון שרשע יישבר הלאה על כל תושבי הארץ .ירמיהו 1:14

מחוץ בצפון
הביטו ,אני אתקשר לכל משפחות ממלכות צפונה ,נאום ה; הם יבוא ואני יהיה קבעו כולם המלכות על הזנת השערים של ירושלים,
נגד כל הקירות הימנו סביב ,ונגד כל ערי יהודה .ירמיהו 1:15

נקמה על אומה
אני שיעלו את הדעות שלי נגדם לגעת כל רשעות שלהם ,אשר נטשו אותי ,קטורת בפני שאר האלים ,והם יהיו סגדו היצירות במו
ידיהם .ירמיהו 1:16
בגלל חטאיהם ,נופל מן עשרת הדיברות ,לסגוד אלים אחרים ,מ"דברים עשו במו ידיהם ,שאלוהים מתכוון לשלוח צבא נגד
הערים של ישראל ,כולל ירושלים.

האם אלוהים אשם?
לכן נאום יהוה",איזה מאורת יש אבא שלך נמצאו לי ,כי הם הלכו רחוק ממני ,הלכו אחרי ההבלים ,והם הופכים לשווא" ירמיהו 2:5
אלוהים שואל את השאלה מהם חי בתקופת ירמיה" ,איזה עוול ,או מה הם שלי  fallingsקצר ,כי אבא שלך ואתה צריך להפסיק
לסגוד לי" במילים אחרות ,אלוהים שאלות אם יש משהו לא בסדר איתו ,שעושה את ילדיו תתרחקי ממנו.

פיצוי נגד ישראל
במספר הפסוקים הבא ,אלוהים ופורסת את התיקון שלו עם בני ישראל.

לאלים פגאניים בהתחשב פולחן
למעבר מעל האיים  ,Chittimולראות; לשלוח אל קדר ,ואת לשקול בחריצות ,ולראות אם יש דבר כזה .אומה הגולמיות שינה
האלים ,אשר עדיין לא אלים? אבל האנשים שלי השתנו תפארתם על כך שהוא לא רווח .ירמיהו 2:10-11
בפסוקים אלה שני ,אלוהים מסביר כי אלה עמים אחרים ,מי הם אלילים ,לא השתנו הדרך הם סוגדים האלים ,אשר אינם אלים
בכלל .במשך דורות רבים האנשים האלה של  ,Chittimקדר ,מקיים את הדוגמה של שלהם להאמין המערכת ,עם כבוד ומסירות .עדיין
בני ישראל שינו את הדרך שהם סוגדים האמיתי אלוהים ,לאותו אל שהביאו אותם לצאת מהעבדות של מצרים ,למרות כל הניסים הם
עדים במו עיניהם.

אזהרה של זעמו של אלוהים
ירמיהו ממשיך לתת אזהרה לאחר אזהרה של זעמו של אלוהים ,ואת ההרס הממשמש ובא של ערי יהודה .לא רק בני ישראל לא
מקשיבים ,הם גדלים נמאס כתבי הוקעה של ירמיהו מהם ותחזיות שלו של הדכאון.

במיעוטו
להשתומם ,הו יה השמים ,את זה ,ולא תפחד להחריד ,תהיו אתם מאוד שומם ,נאום ה .עבור אנשיי ביצעו במיעוטו; הם יש עזבתני
המזרקה של מים חיים ,ואני  hewedאותם החוצה בורות מים ,בורות ,שיכול להכיל מים שבור .ירמיהו 2:12-13
מעיין מים חיים הוא הפניה לאלוהים הנותן של החיים .אבל לאל לתת חיים לכדור הארץ ,הכוכב הזה יהיה רק עוד רוק מת
מסתובבים עם כוכב חסר חשיבות.

בורות מים שבור ,הוא הפניה אל האלילים פגאני ,ואת העובדה כי הם אין לי חיים ,ולכן אין יכולת לתת חיים" .בור" הם שמות
אחרים עבור מאגר איש .
אני לא יודע ,אם היית אומר ע י מישהו .ידעתי להיות נביא האלוהים ,זה צריך להיות נורא מפחדת בגלל החטאים שלי ,ושאני
שומם בגללם ,כי הייתי אמונה אותם .אני הייתי רוצה לחשוב כי אני למשוך תשומת לב של המילים נביאים ,תסתכל על עצמי ,להשוות
את הפעולות שלי עם אלה שהונהג בידי עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,אבל אלא אם לשים במצב הזה ,אני לא יכול לדעת בוודאות.
אני מסתכל סביבי בכלל מי היו לי שיחות עם ,אשר שמעו את האזהרות של הטעות שלהם ,כי הם מולכים שולל על ידי השטן,
אך הם דוחים את מה שאני אומר ,חושב כי הם כבר שמורים בישוע ,לכן אין שום דבר אחר כדי ללמוד .אז בזה אני צריך הבנה של
התסכול של אלוהים עם היהודים בתקופת ירמיהו.

אומה האדיר
הלאו ,אביא אומה עליכם מ רחוק  Oבית ישראל ,נאום ה :זאת אומה האדיר ,זה אומה עתיקה ,אומה ששפתו יקרת .לא ,וגם לא
תשיג מה שהם אומרים .ירמיהו 5:15
בפסוק זה אלוהים מודיע לבני ישראל ,כי המדינה אלוקים ישלח להשמיד אותם היא לא אחת המדינות הרבות כי הם נלחמו עם
בעבר ,אבל אומה חדשה ,לא ידוע להם ,ולא כי אפילו לשון המדברת על-ידי אנשי האומה הזו תהיה לא ידוע להם.

למה אלוהים עושה את זה?
וזה יהיה לעבור ,כאשר אתה אומר",היכן כשפים אלוהינו כל הדברים האלה אלינו?" ואז אתה ואזי לענות להם",כאילו כפי  yeנטשו
אותי ,שירת האלים מוזר בארץ שלך ,אז לך אשרת זרים בארץ זה לא שלך ".ירמיהו 5:19
ירמיהו הוא נותן נבואת הנוראות הזמנים השבעו לעם ישראל ,בעתיד הקרוב מהזמן בו הוא מדבר את המילים הללו ,שניתנה לו
על ידי אלוהים .זה חיזוי של בני ישראל צומצמה חזרה לעבדות שהיו להם לפני משה .אלוהים גם נותן חיזוי של אירוע שמתרחש בין
יחזקאל זקני ישראל ,איך הם בגבעון ,למה הוא מאפשר הבבלים להמיט אסון על האנשים שלו .הם מתעניינות ,כי הם כל כך בורים.
העובדה כי הם הפרה של האלוהים ,הם לא יכולים לראות מדוע אלוהים מתכוון ולהעניש אותם.

עיוורת כמו היהודים
להיסטוריה יש נטייה לחזור על עצמה ,בשבילי זה כמו היום עם הנוצרים .נבואות אחרית הימים מכוונים את הנוצרים ,אך הם
לא רואים את זה .אותם ,אלא כל הדתות האחרות אשר אלוהים היא אוורור חמתו .אני רואה הנוצרים של הזמן שלי להיות עיוור כמו
הפעם של היהודים של ירמיהו היו.

כל העולם יודע את זעמו של אלוהים
לשמוע  Oהארץ :הביטו ,אני אביא רעה על העם הזה ,אפילו הפרי של המחשבות שלהם ,כי הם לא  hearkenedבפני את המילים
שלי ,ולא את המשפט שלי ,אבל דחו אותו .ירמיהו 6:19
לא רק אלוהים נותן אזהרה על הצבא (בבל) זה מתקרב במהירות ,למרות בני ישראל אינם מודעים הגישה שלה בזמנו ירמיהו
עושה תחזיות אלה ,אבל הוא נותן סיבה למה הוא שדרבן אז ,הם נטשו את חוקיו ,חוקי האלוהים ,אשר הם עשרת הדברות .ירמיהו חוזר
על האזהרות של אלוהים העם ואת השליטים ,אבל אף אחד לא מאמין ,אף אחד לא רוצה לשמוע.

אזהרה לנוצרים
זה אמור לשמש כאות אזהרה למי אתה קורא את הדפים האלה ,אלוהים אומר את האומה הישראלית ,כי אנשיה הפסיקו להשאיר
את חוקיו ,עשרת הדיברות ,הוא מתכוון להביא תקופה של קשיים על אותם ,וכדי להרוס לעם ישראל ,ולשלוח את הניצולים לעבדות של
מלך זר .אלוהים עושה את זה לאנשים שבחרת שלו ,לכן איך את מסוגלת להאמין כי הוא אינו דורש הנוצרים לשמור את עשרת הדיברות,
כמו הנוצרים ברוב המקרים ,לא לשמור את מצוות האלוהים ,הוא יביא הרע עליהם גם כן?
היום ,אנחנו כבר בחודשים הראשונים של המלחמה הגדולה ,כפי שיש שמוצג הפרק ,תחת הכותרת "המלחמה הגדולה ",השואה
הזהיר בחזיון ,איפה שליש אחד של כדור הארץ ,הים ,איש ימותו ,אבל כמה שבועות ,מעטים שמעו את המילים שלי ,עוד פחות רוצה
לשמוע האזהרה שלי .אלה אשר שוחחתי מעדיפים להמשיך בחייהם כאילו העולם יימשך לעד.

דרככם
לכן נאום האדון של המארחים ,אלוהי ישראל" Amendהדרכים שלך ,עניינים שלך ,ואני יגרום לך להתעכב במקום הזה ".ירמיהו
7:3
אם בני ישראל ,עדיין לתקן את דרכיהם ,ולחזור אל האמונה האמיתית של אלוהים ,אשר בידיו של עשרת הדיברות ,ואז הוא
אלוהים ימנע את צבא זר (בבל) עושה להם נזק .אזהרה זו בתוקף עבור הנוצרים של היום גם כן .על פי רוב הנוצרים לא לשמור את
עשרת הדברות ,או רק לשמור קצת אבל לא כולם ,אשר זהה לא מחזיקים כל אחד מהם .האלוהים חייבים לציית בשלמותו ,לא חתיכת
ארוחה ,זה הכל או לא כלום.

הבטחתו של אלוהים
כי אם  yeביסודיות לתקן את דרכיך ,עניינים שלך; אם  yeביסודיות להפעיל שיקול דעת בין אדם לבין שכניו; ירמיהו 7:5

בפסוק זה אלוהים נותן הגינות ספציפי זה היהודים אשמים .אין ספק ,תורת משה לא להיות מוגש באותה מידה נגד כל האזרחים,
חלקם מקבלים יחס מועדף על פני אחרים.
אם  yeלדכא לא הזר של יתומים מאב ,האלמנה ,לשפוך דם של חפים מפשע לא במקום הזה ,גם ללכת אחרי אלוהים אחרים אל
הלב שלך :אז אני יגרום לך להתעכב במקום הזה ,בארץ כי נתתי את האבות שלך ,לעולם ועד .ירמיהו 7:6-7
אם בני ישראל לחזור הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,נתון עשרת הדברות ו את המצוות של משה ,כמו אז אלוהים ימנע אומה
אחרת זה הורס אותם .כידוע ,בני ישראל דחתה האזהרות של ירמיהו ,בבל לבוא ולהרוס בית המקדש ,לעם ישראל.

 Redressesספציפיים
התלונות לעיל הם עוד פעם  redressesספציפיים האל בעל נגד לעם ישראל .אלה מתייחסים על הדיברה החמישית" ,לכבד את
אמא ואבא ",הדיבר השישי" ,לא תרצח ",וכן הראשון ,השני ,השלישי הדברות ,זה מתקשר "יש אין אלים אחרים לפניי" ",לא תהיה כל
מ"דברים או אלילים , ",את המצווה השלישית" ,אתה ואזי לא תישא את שם האל לשווא".

אזהרות מאות שנים של אלוהים
אבל הדבר הזה ציווה אני להם ,אמר",לציית בקול שלי ,ואני אהיה האלוהים שלך ,ואתם תהיו האנשים שלי :הליכה  yeבכל
הדרכים אשר ציוויתי עליך ,כי זה עשוי להיות טוב לקרבך ".ירמיהו 7:23
זה מעל אזהרה ניתנה לעם ישראל בעבר ,כפי שמוצג להלן.
עכשיו לכן ,אם  yeמצייתים את הקול שלי אכן ,לשמור ברית שלי ,אז כן תהיה אוצר מוזר לי מכל האנשים :עבור כל הארץ היא
שלי .יציאת מצרים 19:5
איך מישהו יכול לחשוב כי כנוצרים ,אתה כבר לא תחת חוקי האלוהים ,עשרת הדברות ,כאשר זה מוכיח את מה יקרה לאלו
שלא לסרב לה לעבוד את אלוהים כפי שהוא ציווה .אפילו האנשים שלו ישלם את המחיר של זעמו ,כי הם נטשו אותו ואת חוקיו.

ניתן לשינוי נצחי
אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,הנצחי; אתה באמת מאמין שהוא שינה את דעתו ואת חוקיו שבו נוצרים מודאגים? השטן הוא שקרן
טוב; אתה באמת חושב שאתה חסין מפני השקרים שלו?

משתמעת
אלוהים מגלה דרישה זו שאנחנו שומרים מצוותיו ,בשום אופן:

נאום האדון",כי הם נטשו את החוק אשר קבע לפניהם ,והוא לא צייתה הקול שלי ,אף אחד לא נכנס בו; אבל הלכו אחרי את דמיונם
של הלב שלהם ,ואחרי  ,Baalimאשר אבותיהם לימד אותם":לכן לכן נאום האדון של המארחים ,אלוהי ישראל;" הביטו ,אני מאכיל אותם,
אפילו העם הזה ,עם לענה ,תן להם מים של כמאכל ".ירמיהו 9:13-15
ההתייחסות לענה והמים של כיס הם סמליים של זמן של איומים הצרה הגדולה ,מהעבדות למלך אחר ,בבל ,כפי שהיו פעם
עבדים במצרים.

לארבע רוחות השמיים
אני יתפזרו אותם גם בקרב עובדי האלילים ,מי לא הם ולא אבותיהם לדעת :ואני אשלח חרב אחריהם ,עד שגזלתי אותם .ירמיהו
9:16
בפסוקים אלה שאלוהים מתאר את העונש הוא עומד במקום על ישראל ,וכל זה בגלל שהפסיקו לשמור מצוותיוProphesizing .
זה ממשיך לאורך כל הספר של ירמיהו.

ירמיהו מתפלל לרחמים
משהבין כי אלוהים מתכוון להשמיד את ישראל ,ג'רמיה מתפללת לאלוהים לרחמים ולסליחה שלו .אלוהים שומע התפילות של
ירמיהו ואומר ירמיהו ,לא הכל אבוד ,כי כמה מן בני ישראל ,יחויב לפני המלך הגדול נבוכדנאצר מלך בבל ,ובכך נינצל מכל נזק ,ואת
אלה מעטים יהיה אלוהים לבנות ישראל חדשה.

השריד להיוולד מחדש
אני אתן להם על הלב להכיר אותי ,כי אני ה' :הם יהיו האנשים שלי ואני .אהיה אלהיהם :כי הם יחזור אליי עם כל הלב שלהם.
ירמיהו 24:7
זהו נושא קבוע במילותיו של התנ ך ,כל אלוהים רוצה גבר הוא שאנחנו עובדים אותו כמו שהוא פקודות ,ובכך מראה אהבתו
אליו .בפסוק זה ,אלוהים נותן ציפייה כי מן כמה יישמר ,אומה חדשה תיווצר ,ואז אומה חדשה זו ,לקחים האבות תישאר נאמנה החוקים
ואת האלוהים .שלו ציפיות של היהודים הוא כל הזמן להיות מאוכזב ,נראה לי כי הנוצרים הם אכזבה גדולה לאלוהים גם כן.

שבעים שנה
ואת זה כל האדמה תהא על החורבן של תדהמה; המדינות האלו אשרת מלך בבל שבעים שנה .ג'רמיה 25:11
 .זה לא רק לעם ישראל זה להיכבש על ידי צבאות בבל ,אבל כל האומות לאורך חופי הים התיכון המזרחי.

הזמן הזה ,נבואתו של שבעים שנה חשוב לזכור ,כי זה יש משמעות ספר דניאל ,איפה אנטיכריסט קודם דיבר ,גילה .כאשר
דניאל מבין כי שבעים שנה הם כמעט למעלה ,הוא נותן תפילה לאלוהים כי שלא ישכח את ההבטחה שלו כדי ירמיהו להביא את עם
ישראל חזרה לירושלים.
בחודש זה ,הבטחה ,אלוהים בכוונת שבעים שנה כעונש לאומה הכישלון של ישראל לשמור מצוותיו .עונשים בדרך כלל ללכת,
הם אינם נצחיים ,אך זמני ,עד אלה אשר נתנו עבירה יש גם התחרט על חטאיהם או כל ימות
האנשים שהובילו משה ממצרים היו רק ארבעים שנה ולהתחרט על חטאיהם נגד אלוהים כפי הם נדדו במדבר 40 .שנה הם
המקבילה של שני דורות להיוולד .שבעים שנה יש מספיק זמן עוד דור וחצי של דור.
עם משה שלהם מנהיג ומורה בנוגע על חוקי האלוהים ,הישראלים הראשונים בעיקר החזיק מהר דרכיו של אלוהים בסביבות
לפני  100שנה ,לפני שהחלו לנחישותי להתפוגג באמונה שלהם .עם אלה תוך בבילון ,לא היה אף-אחד לא מנהיג או המורה ,ורוב בני
ישראל הפך והכיל את הדרכים של הפגאנים בארצות אלה שבהן הם פוזרו .זה מסיבה זו הם במהירות נפל דרכים האלוהים לאחר מחדש
את בית המקדש ,לעם ישראל .לכן אלוהים שלח את ישוע כדי להוביל את האנשים ,לעם ישראל לחזור הדרך של אלוהים.
לפניכם מפה של הים התיכון והגבולות של האימפריה הבבלית.

כפי שאתה יכול לראות ,האימפריה הבבלית הקיף רוב ימינו טורקיה ,מחלקים המערב של ימינו איראן ,על החוף המזרחי של
הים התיכון ,ומצרים בדרום לתוך ,כולל.

להעניש את הקרקע גם כן
וזה יהיה לעבור ,כאשר שבעים שנה מוכשרות ,אני אעניש את מלך בבל ,ו אותה אומה ,נאום יהוה ,העוול שלהם ,ארץ
 ,Chaldenaansוכך נעשה  desolationsתמידי .ג'רמיה 25:12
זכור פסוקים אלה .אלוהים אמר ירמיהו ,אשר בתורו מספר בני ישראל ,שיכניס האל לבני ישראל לחזור לאדמותיהם ,מן
המלכות ארבע הרוחות אשר הם מפוזרים ,שבעים שנה .כאשר הוא עושה את זה ,הוא באותו זמן יעניש בבילון ,כמו גם את הקרקע
עצמה ,עבור העוול שלה.

העונש של נבוכדנאצר
דבר אחד ,שייתכן שתרצה לבדוק ולשקול את הענישה אשר אלוהים אומר לנו הוא מתכוון מיד החוצה אל מלך בבל ,אותה
אומה .אלוהים יגרום את המלך נבוכדנאצר לחיות כמו חיה במשך זמן מה ,אבל את האומה ואת האדמות של  ,Chaldenaansוהוא
יעניש גם .בזמנו של עליית העיר בבל לאימפריה הכובש ,אדמות מסופוטמיה היו ארץ טוב שמושקים קטיפה . .תסתכל על האזור באותו
היום מלבד צודק לאורך הנהרות העצומים שני ,נהר החידקל ,לנהר הפרת ,האדמה היא המדבר ,מקום של  desolationsתמידי.
לקחת לב ופחד זעמו של אלוהים ,הוא אמר כי הוא יהפוך ארץ זו מקום משומם ואין לו .אלו לא רק מילים; באפשרותך לאמת
את הדברים האלה מחוץ בתנ ך .אלוהים דיבר זה ,לכן זה נכון .אלוהים הוא התכוון ,לכן זה יהיה.

לחזור לארץ
עבור ובכך נאום יהוה",כי אחרי שבעים שנה להתבצע ב Babylon -אני לבקר אותך ,ולבצע שלי מילה טובה לגבייך ,שגורם לכם
לחזור למקום הזה ".ג'רמיה 29:10
אלוהים אומר ירמיהו והיינו דרך כתביו ,כי הוא יביא חזרה לישראל ,בני יעקב ,לאחר שבעים שנה בשבי תחת הבבלים.

אמונה היא אמונה
זכור :נבואה זו שבעים שנה ,בשביל זה יש השפעה דניאל אשר שבו נבואות סוף מתחילים .שוב פעם שאלוהים דיבר ,שוב
יכול לאשר את זה בכתבי יד היסטורית .שאלוהים דיבר זה ,לכן זה נכון .להיות עם אלוהים "אמונה" היא "מאמינים" דבר האלוהים.
כאשר אלוהים נותן ניבוי של אירועים לבוא ,אתה יודע ללא ספק כי הם יתממשו .אם הקורא לא מאמין שזה נכון ,אז אני רק יכול לקוות
כי לאחר למידה של אלה נבואות עתיקות ,כיצד הם יכולים לאמת בהיסטוריה ,אז יאמינו ,ניתן להמיר את האמונה .זה הציפייה של ההמרה
שלך למה אלוהים נותן תחזיות אלה מאות ואלפי שנים מראש.

האמנה החדשה או השלישי
פסוקים אלה הבא הם חשובים ,כי זה קובע את הבמה ,הופעתו הראשונה של המשיח ,הקמת ברית חדשה.
הביטו ,הימים באים ,נאום יהוה ,שאני אהפוך ברית חדשה עם בית ישראל ,ועם הבית של יהודה :ג'רמיה 31:31
אתה צריך לשים לב בביטוי" ,הימים בא" בשביל זה .הפניה של אחרית הימים האחרונים .לפרש את הסיבה כי אלוהים נותן
הודעה של סוף העולם ,זה כי הוא יודע כי בני ישראל להחליש את עבודת האלוהים .הוא נותן אזהרה זו של אירוע עתידי בפסוק זה בדיוק
כפי הוא נתן אותו בניו של יעקב ,רגע לפני שהם עבר הירדן כדי להשתלט על הארץ המובטחת נתון כמו דברים .4:1
 .זה אלים הכוונה הראשונית ,להקים ברית חדשה עם בית ישראל .בית ישראל אינו מאוכלס רק על ידי יהודים ,כפי הראיתי
בשיעורים קודמות; ישראל היא הפניה אל יעקב שקיבל את השם ישראל בגלל שהוא התגבר .על חטאיו .זה מעל פסוק זה לכל מי היה
להתגבר על החטאים שלהם ,כי הם של בית ישראל ,לא לעם ישראל.

 .לא לפי לברית הישנה
 .לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם במהלך היום לקחתי אותם עם היד כדי להוציא אותם מארץ מצרים; אשר את האמנה הם
הבלם ,למרות שהייתי בעל להם מנוחת עולם ,נאום ה :ג'רמיה 31:32
אלוהים לוקח אחריות לאנשים שבחרת שלו הפכו את גבם על החוקים שלו ,ואת פולחן .בהתייחסות לעצמו גם את בעלה ,הוא
חושף מערכת יחסים אינטימית שהיה לו עם בני יעקב .הוא גם אומר לנו כי הברית החדשה תהיה שונה מזו שהוא עשה עם אברהם ולאחר
מכן הוחזר עם יעקב ומשה .כדי להבין את התוכן של הבריתות בוגרים אלה יש צורך בהבנת המשמעות של הברית החדשה ,אשר כבר
דיברנו בשיעורים הקודמים.

נכתב בליבם
אך יהא זה האמנה שיגרום עם בית ישראל; אחרי הימים ההם ,נאום ה ,אני מוכן לשים את החוק שלהם חלקים וכלפי פנים בזווית,
כותב את זה בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו בני עמי .ג'רמיה 31:33
כך תוכלו להבין ,אלוהים לא מדבר לעם ישראל כאשר הוא יוצר אותו מחדש לאחר שבעים שנות עבדות לבבל ,הוא מדבר על
הברית החדשה ,בזמן עוד יותר ,אחרית הימים .בבאחרית הימים ,אלוהים יכתוב את חוקיו ,לא על שולחנות אבן ,אלא על ליבם של אלה
אשר סוגדים לו .עשרת הדיברות יהפוך חלק מי אתה .זה יגרום לך לשמור את המצוות של אלוהים ,לא כמו חוק שחייב להישמר ,אלא
אהבה לאל ,ואת שהם יהיו חלק של מי האישיות שלך ואת האופי המוסרי שלך ,ובכך אתה אחד עם אלוהים ,או את רוח האל ,כמו פול
הנביא לנסח אותה.

זה כפי שזה היה אמור להיות עם אלו של שארית לעם ישראל ,מי היו מוגנים על פי התפזרו לארבע רוחות השמיים .כאשר הם
היו חזרו לארץ ישראל ,אלה מעטים היו אמורים לאמץ ולשמור את החוקים ואת המצוות של אלוהים.

האם לך חלק האמנה השלישי?
כמו ההיסטוריה מלמדת אותנו עם זאת ,עם התנגדותם ישוע כאלוהים בבשר אדם ,אלוהים נתן קבלה של ברית חדשה זו לכל מי
לשמור מצוותיו ,ללא קשר לשפה שלהם ,או מוצא לאומי ,למי אלוהים קורא את הקדושים של אלוהים .אם אתה לא שומרים את המצוות
של אלוהים ,אז אתה לא חלק את הברית החדשה .אם אין לך את מצוות האל נכתב על ליבך גורם להם להיות חלק ממי שאתה ,האישיות
שלך ואת האופי המוסרי שלך ,ואז אתה לא חלק של הברית החדשה.

 .אלוהים יודע
" משפט זה או אחר מילים עם משמעות דומה ,משמש על
אני רוצה לתת הערה של משפט חשוב בפסוק לעיל",אחרי הימים האלה.
ידי אלוהים לאורך התנ ך .ברוב המקרים זה הפניה אל אחרית הימים ,כמו  foretoldבהתגלות.
זוכר :אלוהים יכול לראות אל העתיד .הוא יודע כי לעם ישראל לא יבוא מסביב ,שבעים שנה או בכל פרק זמן ארוך יותר נתון
מספר דניאל ,לילדים של יעקב לחזור לסגוד לאל כפי שהוא מצווה.
לכן! לדעת את זה .הוא מוכן להציע ברית חדשה ,אשר יחול רק על אלה שיש להם את חוקיו ,שנכתבה על ליבם .במילים
אחרות ,רק את האישיות והאופי המוסרי אשר תואמים אלה המתוארים בעשרת הדברות ,הרחיב (מילא) על ידי תורתו של ישו ,אשר
כמובן הוא השתקפות של מי הוא אלוהים ,יהנה ברית חדשה זו .אחד הביטויים האחרים כי אלוהים משתמש זה אומר אותו הדבר כמו
".
" הוא"בוא הימים
"אחרי הימים האלה.

אלי ובניו
האל הבאים מדבר לאלי כהן ,שהיה איש של אלוהים ,ואחד עם אלוהים .אלי .עם זאת היו שני בנים שלא היו האלוהים ,היא
בנוגע שלהם אי-הצדק .זה אלוהים הביא את זעמו.
מה שהאל ישראל נאום ,אמרתי אכן כי ביתך ,והבית של אביך ,צריך ללכת לפני לנצח :אבל עכשיו האל נאום",יהיה זה רחוק ממני;
בשבילם זה הכבוד שלי תכבד ולאחר שהם מתעבים אותי להיות מוערך בקלילות . ".אני סמואל 3:30
בפסוק זה אלוהים חוזר שנאמרו לפני לאלה אשר באו ממצרים ,וכי עליהם ללכת בדרכים האל ,לנצח .אלוהים ואז נותן תגובה
איך הוא יהיה כלפי מי להשאיר את דרכיו" ,כבוד"  ,אלה אשר לא" ,ניתן בקלות ומעריכים".
 .הביטו ,הימים באים ,אני אחתוך את היד שלך ,ואת הזרוע של הבית של אביך ,כי לא יהיה איש זקן בבית דע ...אני שמואל 3:31

ההתייחסות דע הזרוע ,היא הכוח של עם ישראל ,שלו יכולת צבאית ,אלוהים להסיר את זה ממנו .אלוהים מתייחס אין זקנים ,כי
לעם ישראל יהיה  wastשלו גברים צעירים במלחמה לפני שיש להם את ההזדמנות של גידול זקן .זה מתגלה אמת בהזמנים של הכיבוש
הבבלי.
תראה את אויב ,חיים שלי ,בתוך כל העושר אשר אלוהים יתן ישראל :לא יהיה איש זקן בבית דע לנצח .אני שמואל 3:32
בפסוק זה אלוהים מזהיר אלי ,כמו גם כל בני ישראל ,כי אם ימשיכו בשקופית שלהם לתוך הפגאניות ,הם ימצאו אויב באלוהים.
אלוהים אומר אותם כי יהיו לא זקנים ,כי הם ייכרת בגיל מוקדם . .אלוהים נותן אזהרה אל העם ואל בני ישראל ,כי אם לא נחזור
בתשובה ,לתקן את דרכיהם ,הוא ישמיד את האומה שלהם ואת האנשים שלהם.

מלחמות מתמשך
יש דרך אחרת להסתכל על זה לעומת זאת ,יהיו לא זקנים ,יכול להיות גם התייחסות לעובדה כי לעם ישראל כבר לא יהיה תחת
ההגנה של אלוהים ,ולכן להיות מעורב במלחמות מתמשך ,אשר ההיסטוריה נותנת עדות.

שבעים שנות אומללות
הגבר שלך ,מי יהיה לא חתכו לו מן המזבח שלי ,אהיה לצרוך את עיניך ,להתאבל על הלב :ואת כל עליית בביתך ימות בתוך הפרח
של הגיל שלהם . .אני סמואל 3:33
זוכר :אלוהים אמר ירמיהו כי יהיו מספר קטן של בני ישראל נשארו ,ומהם אלוהים אבנה לעם ישראל ,עם זאת ,במהלך זה
שבעים שנה ,העם ,להיות עבדים ,לא יחיה לתוך בגיל מבוגר.

סימן נואשות
זה יהיה סימן לקריאתי יבוא על שני הבנים ,על חפני ופינחס; יום אחד הם ימותו שניהם .אני שמואל 3:34
זוכר :אלוהים אומר הנביא אלי בנוגע את אי-הצדק של שני בניו .בפסוק לעיל ,אלוהים אומר כי הוא יחשוף את האמת
מתחזיותיו פעמים לבוא ,על ידי מותו של שני בניו של אלי.

זוכר

גם :סמואל התגורר  1170לפנה"ס ,או בסביבות  500שנה לפני ירמיהו .זה גם כדי להתענג לאלה של הזמן של ירמיהו,

שיש לו ניבא את האירועים הנוראות האלה מזמן ,ואני לא רק כמה שנים לפני שהם קורים כמו במקרה של ירמיהו.

האל תיעשה
כפי שאתה זוכר ,זה לא היה עד שאלוהים לקח את החיים של הבן נולד הראשון של פרעה ,פרעה סוף סוף האמינו באלוהים .אז
זה כנראה הדרך היחידה שהיהודים יקבל האלוהים כאמת ,על ידי מתן הנבואה של שני בניו של שמואל ימות באותו יום .אני מקווה שאתה
הקורא כבר מאמינים כי האלוהים הוא האמת ,כאשר אלוהים אומר" ,אני אעשה את זה ",כי אתה יכול לקבל ללא ספק ,הדבר יבוצע.
כאשר אלוהים אומר כי שליש האדמה שליש אחד של הים ,שליש אחד של אדם ימותו ,הם ימותו ,זה הזמן של המלחמה הגדולה הוא
עכשיו עלינו .כפי הראיתי בפרק שכותרתו "המלחמה הגדולה" ,זה מוות וחורבן מתחיל ב 25 -ביוני .2015

האחד המשוח
אני יעלה לי כומר נאמן ,זה נעשה לפי זה שהוא בשלי את הלב ואת במוחי :יבנה לו בית בטוח; הוא יהיה ללכת לפני שלי נמשח
לנצח . .אני סמואל 3:35
פסוק זה הוא ניבוי של אירוע עתידי ,לבואו של המשיח ,כפי המילים"משוח לנצח ",שהיא כמובן התייחסות ישוע המשיח .עד
ישוע ,אלוהים השתמש באנשים אחרים כדי להיות הקול שלו על פני כדור הארץ ,אבל תמיד אירע כשל בהודעה הם מטיפים .הפעם,
אלוהים ישלח את בנו היחיד להיות הקול שלו.

 .אהוב את שכנך
ו האם מלמדים יותר כל אדם שכניו ,וכל גבר אח שלו ,אומר",תכיר את האל :משום שהם כל תכיר אותי ,מן המעט מהם בפני הגדול
ביותר של אותם" ,נאום ה":כי אני אסלח העוול שלהם ,אני אזכור את החטא שלהם יותר ".ג'רמיה 31:34
לאחר המלחמה הגדולה ,הגדולה ,כשעזבתי היחידים על כדור הארץ הם ילדי האלים יש את המצוות הכתובות על ליבם ,יהיו אין
צורך שכל לשמור השניה של ישו" ,אהוב את שכנך ",בשביל כולם כבר ידעו אלוהים ,ולכן לא צריך להיות מוצג בפני אלוהים  ,הם
כבר ידעו אותו.
הדבר שאתה צריך לקחת הודעה על זה כי הרעיון של אהבת הזולת שלא נוצרה עם ישו ,כפי שאתה יכול לראות ,ג'רמיה נתנה
הנבואה 600 ,ועוד שנה לפני הולדתו של ישו.
שמת לב ,זה נשמע "ברית חדשה"  .הרבה כמו זו תהיה אחרית הימים הנאמן ,לא את האומה הישראלית ,אשר ובכך נותן
אימות ותמיכה זה נבואה זו הופעתו הראשונה של ישו ,ולא על העם היהודי מחדש שבעים שנה אחרי הפעם ירמיהו.
האלים והאפייה ברית זו להיות הצאצאים של יעקב ,עם זאת ,כמו כולנו מודעים ,שישראל דוחה את המשיח" ,ישו" ,ובכך הם
יפסידו את הירושה שלהם .האפשרות הזו אני בטוח שאלוהים היה מודע יקרה ,מודגם בפסוק הבא.

ישראל ,אין עוד אומה
אם התקנות האלה סורו ממני ,נאום ה ולאחר מכן גם זרע ישראל מבינינו מלהיות אומה לפניי לנצח .ג'רמיה 31:36
זה חיזוי נואשות את זה לעם ישראל ,שקיים זה במהלך העשורים הראשונים של המאה העשרים ,צריך לשים לב .מה אלוהים
אומר בפסוק זה הוא שהוא מודע לכך הנפטרים של ג'ייקוב דוחים את ישוע כמשיח ,כשזה יקרה ,ישראל לא יהיו עוד אומה לפני אלוהים
עוד הרבה זמן . .אלוהים ייתן את הירושה זה צריך היה שייך לעם ישראל ,לאנשים חדשים; מי לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש את
עדותו של ישוע המשיח ,נכתב על ליבם ,לא בתור חוקי מפוסל של זה באבן .העם היהודי ,עכשיו הקיימת ,אינה תחת חסדו של אלוהים.
היא הוקמה בסיוע הכוחות של אנטיכריסט ,לא על ידי אלוהים .תבינו שזה נכון כאשר אתה מבין מי המלכים עשר ,אשר מקבלים נבואה
של ספר ההתגלות.

יחזקאל
ב ספר יחזקאל ,אלוהים מעורר יחזקאל כפי שעשה ירמיהו ,לתת אזהרה לעם ישראל .מלבד עם ג'רמיה ,היה מספר שנים לפני
הפלישה הבבלי ,עם יחזקאל ,זה היה במהלך הפלישה בפועל ,לאחר מכן שארית היהודים נלקחו לבבל כעבדים.

אזהרות מאלוהים
ויאמר לי",בנו של האדם ,אני אשלח לך בני ישראל ,אל אומה מרדנית הגולמיות מרדו נגדי :הם ואבותיהם שפרעו נגדי ,אפילו עד
עצם היום הזה ".יחזקאל 2:3
אפילו את זה ת אריך מאוחר ,אחרי שיש כבר הזהיר דרך ג'רמיה ,שהאנשים ואת מנהיגי ישראל עדיין לא מקבלים כי הם בניגוד
משמים ,ובגלל זה אני צריך טבע את המונח "עיוור כמו יהודי".
אתה ואזי דוברים את המילים שלי בפני אותם ,בין אם הם ישמעו ,או אם הם להבליג :כי הם הכי מרדנית .יחזקאל 2:7
אלוהים מגלה מודעותו כי בני ישראל אינם מרדנית ,אפילו כמו הבבלים הם בשערי שלהם.
אבל אתה ,הבן של גבר ,שמעת מה שאמרתי לך;"להיות נא תחשוש .הבית ככה מרדנית מרדנית :פתח את פיך ,ולאכול שאני נותן
לך ".יחזקאל 2:8
אלוהים מתכוון לשלוח יחזקאל בתוך בני ישראל ,מבשרות את מילותיו של אזהרה .אלוהים גם מגלה ומספר יחזקאל כי האנשים
לרוב לא תשמע אותו ,כי הם מרדנית נגד אלוהים ונגד את חוקיו.
" אומר כדי לשמוע מה אלוהים אומר לו ,ואת מבינה מלבד דברי האלוהים ,לא להתעלם
הביטוי",פתח פיך ,ולאכול שאני נותן לך,
או לדחות אותם .כמו העם לעם ישראל.

כפי שאמרתי ,אני לא הולך להסביר כל הפסוק יחזקאל ,אני להשאיר את זה בידיך ,במאמצים שלך של "בחריצות המבקשים
אלוהים ",כדי לקרוא ולפענח אותם בעצמך.

בסיגוף ובהקרבה הלכתי יחזקאל הנביא
לאחר זמן מה יחזקאל יבין כי אלוהים מתכוון להשמיד את העם היהודי ,באמצעות בגדולתו של הצבא הבבלי .בניסיון להשיג
רחמים למען עמו ,יחזקאל נותן תפילה לאלוהים .בעקבות תפילה זו ,אלוהים נותן סיגוף זה יחזקאל חייב לסבול כדי להשיג את החסד הזה.
שקר אתה גם בצידו השמאלי מלכותך ,ולהניח את אשמת בית ישראל על זה :על פי מספר הימים אשר אתה ואזי לשכב עליו ואזי
לשאת את העוול שלהם .יחזקאל 4:4
אלוהים אומר יחזקאל כי הוא יחזקאל ייקח על עצמו ,עוולות של בית ישראל .ב בכדי לכפר על עוולות האלה ,אלוהים אומר
יחזקאל לשכב על צד שמאל שלו  390ימים.

 390שנים למאורת האריה
כי הנחתי עליך השנים של מאורת שלהם ,על פי מספר הימים ,שלוש מאות תשעים ימים :אז ואזי לשאת את אשמת בית ישראל.
יחזקאל 4:5

לקחת

הערה :כאן מה אלוהים אומר ,כי זה חשוב שתבין את זה ,כי יש לו השפעה על הנבואות אשר פעל דניאל והן

ההתגלות.
" מה זה אומר ,יש לעם ישראל ,עוסקת מרד ,מאורת נגד אלוהים במשך שנים 390 ,שנים
"הנחתי עליך השנים של מאורת שלהם,
ליתר דיוק.
" יחזקאל ויישא את אשמת השנים בימים ,לא שנים".שלוש מאות תשעים ימים
"
"על פי מספר הימים.

יום אחד במשך שנה אחת
האומה ואת בני ישראל השתנתה אלוהים שנים  ,390יחזקאל ישא זאת על עצמו  390ימים .במילים אחרות ,שנה אחת לעם
ישראל לחטא ניתנת יחזקאל באותו יום של כפרה ,או "יום אחד במשך שנה אחת"".אז ואזי לשאת את אשמת בית ישראל.
"
אז אלוהים אומר יחזקאל ,כי עבור כל שנה מאורת הרשע ,או  390שנים ,הוא יישא את עונשם 390 ,ימים .אלוהים ספג את אי-
ציות ומרד לעם ישראל ,במשך שנים  .390זה מראה לי את האהבה ואת הסבלנות עבור אנשים ,כך חמומי שלו ליחס מיוחד ,אשר ממוקם
העם הזה מעל כל אומות אחרות של גבר

ארבעים יום על החטאים של יהודה
מתי אתה  hastלהשיג אותם ,שקר שוב על הצד השמאלי שלך ,ואת ואזי לשאת את אשמת בית של יהודה ארבעים יום :אני שמינית
לך כל יום במשך שנה .יחזקאל 4:6
לאחר יחזקאל זמון בצד שמאל שלו ימים ( ,390זה מעל לשנה) יום אחד עבור כל שנה ישראל שבור של חוקי האל ,ולאחר מכן,
אחרי שגמרו את זה הוא ואז צריך להפוך על הצד השמאלי שלו למשך  40יום ,כל יום במשך שנה אחת ,עבור אשמת בית של יהודה.

האל יכולת לסלוח
זה אומר לי ,כי האומה בכללותה ,שנים  390שתעיתי מחוקי אלוהים ,עם זאת ,יהודה היה רק תועה משם במשך  40השנים
האחרונות לפני אלוהים נתן את העונש הזה יחזקאל .אי אפשר להבין אז למה אלוהים היא כועסת לעם ישראל .אם הייתם אלוהים אתה
היית כזה סבלנות ואהבה לאנשים כאלה? זה דבר טוב עבור האנשים .האלו אני לא אלוהים ,למרות שאני .להשתדל להיות אחד עם
אלוהים ,לא נראה לי שיש בי את היכולת של מחילה האל בעל.
שוב פעם ,אלוהים אומר לנו ,הוא מונה יום אחד עבור כל שנה .כפי שאמרתי מקודם ,הבנה זו היא חשובה כי יש להם השפעה
חזקה בנבואות ,דניאל ההתגלות.
לכן אתה ואזי להגדיר את פניך לקראת המצור על ירושלים ,וזרוע דע ,תהא חשפו ,אתה ואזי לנבא נגד זה .יחזקאל 4:7
הביטו ,אני אשכב להקות עליך ,אתה ואזי לא להפוך אותך מצד אחד למשנהו ,עד אלף  hastהסתיימו ימי המצור מלכותך .יחזקאל
4:8
כדי להבטיח כי יחזקאל לא להתמוטט העונש שלו ,אלוהים הולך הנכה יחזקאל ,אז הוא לא יהיה מסוגל לנוע.
כפי שאתה רואה ,אלוהים נתן יחזקאל באחריות משלם כפרה על החטאים של הנזירים ,האומה שלו .יש סיבה לכך עם זאת.
אלוהים הוא לא עובר אדם אחד לשלם על חטאי העם ,משום שהוא יודע מי גר בשנים של יחזקאל ,ואני יכול לשמוע את דברי האלוהים
באמצעות נבואות יחזקאל ,לא לשים .לב אזהרות אלה .מה אלוהים הוא מסתכל לכיוון ,היא אלה שישרדו את מסע הייסורים הזה מתקרב
ככל אשר נובא על ידי ירמיהו ,שבעים שנה ומכאן ,כדי לקרוא את כתביו של יחזקאל ,וכך יודעים מה הם צריכים לעשות כדי להחזיר את
המקום שלהם כאנשים שבחרת של אלוהים.

שריד נשמר
ועדיין ישאיר שריד שיש לכם כמה זה ימלט החרב אומות העולם ,כאשר יה טוב להיות מפוזרים בין המדינות .יחזקאל 6:8
עוד פעם שאלוהים נותן הבטחה שהוא יציל כמה ,כדי לבנות מחדש לעם ישראל עם ,שבעים שנה ומכאן.

וסחבו את זה לברוח ממך אזכור לי אומות העולם לאן הם יהיו שבויים ,כי אני שבור הלב שלהם שיסכים ,וטרף עזב ממני ,ועם
עיניהם ,אשר הולכים לזונות אחרי אליליהם ,:הם בסדר .ולשנוא את עצמם להאשים את אשר הם ביצעו ב כל תועבה שלהם .יחזקאל 6:9

הלב שיסכים
אלוהים לא" ,הלב שיסכים ",משתמש כדי לסמל את היהודים נופלים מן האמונה של אלוהים ,לרדוף אחרי אלים כוזבים
ופעילויות אחרות פגאניים .זה יש גם השפעה ספר חזון יוחנן ,כאשר אלוהים מסמל אנטיכריסט כאישה זונה מי האימא של פרוצות .
אלוהים לא-" ,עוסק בזנות לאחר אלילים ",משתמש כדי לסמל את הפעילויות פגאניים היהודים לעסוק ,בזמן הכיבוש הבבלי.
תחשוב על זה בדרך זו ,אם אתה הולך לזונות ,אז אתה מחפש זונה ,שאלוהים משתמש הסמליות של אנטיכריסט כמו להיות זונה( ,זונה),
כדי להראות כי אלה לא שומרים את עשרת הדברות ,אימצו בבשורה שקרית של השטן ,כפי שמצאו את הזונה שהם היו לזונות לאחר.

גאולים של ישראל
 ,הם בסדר .ולשנוא את עצמם להאשים את אשר הם ביצעו ב כל תועבה שלהם .זוהי התקווה של אלוהים בכל מקרה .אלוהים
מבוסס על ההנחה כי אם לעם ישראל תושמד וחזר העם לעבדות של מלך אחר ,ואז הם צריכים לפקוח את עיניהם לראות את הרוע
הדרכים שלהם ,ולהתחרט על חטאיהם.
הם יוכלו לדעת כי אני ה' ,ואמר שיש לי לא לשווא שאני אעשה את הרוע הזה ועשיתם .יחזקאל 6:10
כפי שאתה יכול לראות ,הסיבה שאלוהים גורמת לאסון הזה יקרה את האומה הישראלית ,היא לנקות אלה נטשו אותו ואת
מצוותיו ,ובכך להגדיר את הבמה עבור לידה של מי בתשובה חטאי אבותיהם ,שוב מצייתים לחוקים של אלוהים ,ולהעריץ אותו כמו
שהוא פקודות הוא ל"אל.

לקחת

הערה :המפנה אותם ואת בענייניהם עם אלילים ,עבירות אחרות נגד חוקי האלוהים ,אלוהים בתור זונות ,שיסכים,

לזה יש רלוונטיות בהתגלות כאשר אלוהים אומר לנו של אנטיכריסט ומתאר איך אלוהים זה כמו זונה לשבת על הגב של החיה
 couoredארגמן ,אשר בבשורה שקרית של השטן.

האב ממשמעת את הילדים
הפסוק לעיל מראה גם כי אלוהים לא לשבת ,לנזוף ילדיו הסורר עם רק מילים; הוא עושה מיד החוצה משמעת גם כן .זהו שיעור
לכל מי ההורים צריכים להוביל שלהם מאלוהים ,אל תאיים פשוט לחנך את הילדים שלך ,אתה חייב מעת לעת למעשה וישאלו העונש כי
איימת ,אחר הילדים שלך יאבדו כבוד אליך .במשך שנים ,אלוהים מזהיר לעם ישראל ,עדיין האנשים התעלמו האזהרות האלה ,כי הם
הגיעו כדי להניח שאלוהים היה כל נובח ,לא נושך .ב זעמו כי אלוהים הוא מחלק בצורה של הכיבוש על ידי בבילון ,אלוהים מראה כי הוא
מת לאכול ,ולכן מומלץ לא להתעלם.

זקני בגבעון
ב הפסוקים הבאים ,אלוהים נותן את התלונות שלו עם ישראל ,וגם למה הוא סיום לברית הישנה ,המציע בני ישראל ברית
חדשה .לא את האומה הישראלית ,משום מה יש להפסיד את הירושה שלהם למה לא ישוע כאלוהים בבשר אדם ,אבל עד כל מי לשמור
את המצוות של אלוהים ,מי כמו פאולוס מכונה הליכה ברוח של האל ,זה איתם כי הברית החדשה מיועדת ,יהודי וגויים כאחד.
ויהי בשנה השביעית ,בחודש החמישי ,ביום העשירי של החודש ,כי בטוח של זקני ישראל באו לשאול של האל והתיישב לפניי
(יחזקאל) .יחזקאל 20:1
בשלב זה לעם ישראל נמצאת תחת מתקפה של הבבלים ,אז הם שולחים ועדה של זקני יחזקאל ,אשר ידוע לו כי הנביא של
אלוהים ,בגבעון .אני לא בטוח מה התאריך נתון הוא איך נוכל לומר שנים ,אבל אני מניח שזה תאריך תוך שימוש הפלישה הראשונית של
הבבלים כנקודת המוצא שלו .זה יכול להיות גם משך הזמן של יחזקאל החל קודם לתת האזהרות של אלוהים לעם ישראל; או זה יכול
להיות גם הפניה שלטונו של המלך הנוכחי של ישראל.

אלוהים נגעל
ואז באה המילה יהוה אליי ,אומר",בנו של האדם ,לדבר בפני זקני ישראל ,ואומר להם ,ובכך נאום יהוה אלהים; הן  yeבא לשאול
אותי? כל חיי ,נאום ,שהאל לא להיות שאלתי של ידך ".יחזקאל 20:2-3
 Inquiredמוגדרת בתור :כדי לשאול שאלה ,כדי לנסות לגלות את העובדות של תיק .אני מציע כי מה זקני רציתי יודע
"
המילה"
מדוע אלוהים היה ומאפשר הבבלים להרוס הרס את עמו .כך לחלוטין שבקיאים החטאים שלהם ,הם עדיין לא הבינו זעמו שהם היו הציתו
באלוהים על סירובם לתת לו פולחן כמו שהוא אלוהים ציווה .שיעור שנוצרים ויהודים של היום הינם מתעלם גם כן.

אני עדיין חיה
אלוהים מראה את כעסו של זקני ישראל .הם נטשו את חוקיו ,לבוא יחזקאל אשר הם יודעים להיות בתקשורת עם אלוהים,
בגבעון ,ומגיב אלוהים עם" ,כל ימי חיי ,נאום לאלוהים ,אני אעשה לא תהיה שאלת של ידך.
"
אלוהים הוא נעלב שהם צריכים להטיל ספק אלוהים מסיבות שלו ,כאשר הם אמורים לדעת כבר ,לאחר מספר שנים להיות
הזהיר קודם על ידי ירמיהו ,ואז שוב על ידי יחזקאל.
ווילט אתה לשפוט אותם ,בנו של האיש ,ווילט אתה לשפוט אותם? לגרום להם לדעת לתועבות של אבותיהם :יחזקאל 20:4
אלוהים אומר יחזקאל לגנות את הזקנים האלה ,ולהראות להם דרכים רעות שלהם ואלו של אבותיהם.

שוב האל נותן התיקון
אמור להם ,ובכך נאום יהוה אלהים;"היום כאשר אני בחרה ישראל ,הרימו את היד שלי בפני הזרע של בית יעקב ואני הכנתי בעצמי
ידוע להם מארץ מצרים ,כאשר הרמתי את שלי יד להם מנוחת עולם ,אומר ,אני ה' אלוהיכם;" יחזקאל 20:5
במהלך היום אני הרמתי את היד שלי להם ,להביא אותם הלאה מארץ מצרים אל ארץ אשר היה עמלים עבורם ,זבת חלב ודבש ,וזה
תהילתו של כל האדמות :יחזקאל 20:6
ואז אמרתי להם",השליך יה כל אדם לתועבות שלו ,העיניים ,ולזהם את עצמכם עם האלילים של מצרים לא :אני ה' אלוהיכם".
יחזקאל 20:7

המיקום של גן עדן
בכל פעם אלוהים מתייחס לארץ זה לעם ישראל ,הוא נותן שבח גבוה של האדמה ,כמו שהוא עושה כאן ,כאשר הוא מתייחס לזה
כמו זה וזה תהילתו של כל הארצות ,אבל לא כתוב באותה מידה בכל מקום בתנ ך ,אני מציע לאלוהים יש הערכתה עבור האדמה הזאת כי
זה מרכז האזור בו הוא מתאר האדמה של גן-עדן  ,ואני חושב את ירושלים ,ואת המקדש ב מסוים לשבת על אדם  abodeפעם באותו
המקום .אזור זה היה והינו קרקע של גן-עדן צוין בראשית  2:8עד  2:14נהר הפרת ,אתיופיה ,לרבות מצרים .אני בציפייה כי לאחר
קריאת משפטים אחרונים אלה תוריד את קריאת המילים שלי ,ללכת עם התנ ך ,לחפש אם המיקום של עדן למעשה מתגלה כמו שאני
מציע.

לגרש את דרכינו חוטא
אף-על-פי אלוהים היה העליב מזקנינו בא לשאול אותו ,הוא נותן להם תשובה לשאלה שלהם בכל מקרה.
אבל הם מרדו נגדי ,ולא לא הקשיבו לי :הם לא כל גבר נטרפים לתועבות בעיניים שלהם ,גם הם לזנוח את האלילים של מצרים :ואז
אמרתי ,שאני אשפוך את הזעם שלי עליהם ,כדי להשיג את הכעס שלי נגדם באמצע מארץ מצרים .יחזקאל 20:8
אלוהים אומר הזקנים האלה כי הוא נתן אזהרה לאלה שבאו ממצרים אפילו לפני שהם עזבו את מצרים ,כי הוא הגיע קרוב
להרוס אותם אפילו אז בגלל חוסר הציות שלהם.
אבל מחושל ,למען .השם שלי .כי זה צריך לא להיות מזוהם לפני עובדי האלילים ,בקרב מי הם היו ,תוך ראייה של מי .הכנתי
בעצמי ידוע להם מנוחת עולם ,בהבאת אותם ושוב לצאת מארץ מצרים .יחזקאל 20:9
האל לבטל את הכעס שלו בעוד העם היו עדיין במצרים ,כדי לחסוך את הפנים לפני המצרים .אלוהים הוכיח עצמו המצרים ,כפי
שהוא היהודים ,כל המכות שהוא גרם למצרים.

אני גרמה להם ללכת הלאה לצאת מארץ מצרים ובשל הביא אותם לתוך השממה .יחזקאל 20:10
ונתתי להם חוקים שלי ,והראתה להם הדעות שלי( ,עשרת הדברות) ,אם אדם עושה ,הוא יהיה אפילו לחיות בהם .יחזקאל 20:11

השבת של אלוהים הוא סימן
יתר על כן גם אני נתתי להם שבתות שלי ,סימן ביני לבין אותם ,זה יכול להיות שהם יודעים שאני לאלוהים על כך להתקדש אותם.
יחזקאל 20:12
אלוהים מסביר את הזקנים האלה כי אלוהים נתן ליהודים שלו חוקים ומצוות ,כי בתמורה המובטחת הם היו כדי לשמור את
חוקיו .מה זה מסתכם הוא אלוהים נותן עדות בדבר האמנה השנייה שהוא הכין לעם ישראל.

לקחת

הערה :אף הוא קובע זאת במקומות אחרים בתנ ך ,לשמור על השבת ביום השביעי הוא סימן בינך לבין אלוהים ,כי

הם קידש על ידי אותו ,רק על ידי לסגוד לאל כפי שהוא מצווה יכולים להתקדש .אני להסביר .אז ,אתה מבין ,להתבונן בכל יום אחר
בשבוע כמו השבת ,כגון יום ראשון זה להיות אי ציות לאלוהים ,ובכך בהגדרת בנפרד מאלוהים.
אבל בית ישראל מרדו נגדי במדבר :הם לא נכנסו שלי תקנונים ,ו הם תיעב את הדעות שלי ,אם אדם עושה ,הוא אפילו תחיי אותם.
ובשבתות שלי הם מאוד מזוהמים :ואז אמרתי ,שפוך את זעמי עליהם במדבר ,לצרוך אותם .יחזקאל 20:13
למיטב ידיעתי ,פסוק זה תומך אשר הסברתי לך בנוגע השבת ביום ראשון .בפסוק זה ,אלוהים עוד פעם מעדכנת את הזקנים כי
הוא הגיע קרוב להרוס לעם ישראל ,עוד לפני הם חצו את הנהר  ,Jordonבזמן שהם עדיין היו במדבר .למרות כל ניסים ונפלאות כי
אנשים אלה היו עדים במו עיניהם ,הם עדיין מרד נגד אלוהים ונגד מצוותיו.
אבל אני מחושל למען השם שלי ,כי זה צריך לא להיות מזוהם לפני עובדי האלילים ,באופק של מי הבאתי אותם החוצה .יחזקאל
20:14
ובכל זאת גם הרמתי את היד שלי להם במדבר ,כי אני לא אביא אותם לתוך האדמה אשר נתתי להם ,זבת חלב ודבש ,המהווה
תהילת בכל הארצות; יחזקאל 20:15
כפי שיש שציינתי לפני אלוהים מתייחס לאזור שניתנה אברהם ,צאצאיו כמו תהילתה של כל הארצות ,אשר אני משוכנע שהוא
עושה ,כי זה המקום שבו היה פעם גן עדן.

כי ישראל דוחה את חוקי האל
כי הם תיעב את הדעות שלי ,וזה לא נכנס לי חוקים ,אבל מזוהמים שבתות שלי :עבור הלב שלהם הלך אחרי אליליהם .יחזקאל
20:16

בכל זאת העין שלי חסך מהם להרוס אותם ,וגם עשיתי סוף אותם במדבר .יחזקאל 20:17
אבל אמרתי בפני ילדיהם במדבר ,הליכה יה לא בחוקות האבות שלך ,לא ציית פסקי דין שלהם ,ולא לטמא את עצמכם עם אליליהם:
יחזקאל 20:18
אני ה' אלוהיך; נכנס שלי תקנונים ,לשמור על הדעות שלי ואני עושה אותם; יחזקאל 20:19
לחלל שבתות שלי; הם יהיה סימן ביני לבינך ,אתה אולי יודע כי אני ה' אלוהיכם .יחזקאל 20:20
כדי לשמור על החוקים של אלוהים הוא סימן בינך לבין אלוהים ,כי זה האל של היצירה ,למי אתה סוגד ולא אחר .אם לא
תשגיחי עשרת הדברות ,ואז אין שום סימן ,אז איך הוא אלוהים לדעת כי אתה סוגד לו או איזה המצאה משלך.

הוא יהיה אפילו לחיות בהם
למרות הילדים מרדו נגדי :הם לא נכנסו תקנונים שלי ,וגם כל הזמן את הדעות שלי לעשות אותם ,אם אדם עושה ,הוא אפילו תחיי
אותם .הם מזוהמים שבתות שלי :ואז אמרתי ,שפוך את זעמי עליהם ,כדי להשיג את הכעס שלי נגדם במדבר .יחזקאל 20:21
שמת לב כי אלוהים הוא חוזר הביטוי הבא?"הוא יהיה אפילו חי בהם.
"
אלוהים אינו משתמש במילים אבל זה יש להם משמעות ומטרה .במילים אלה שאלוהים אומר לנו כי אם נשמור את חוקיו,
(עשרת הדברות) ,זה עושה בתוך אז נחיה על פי החוקים .הם יהיו חלק ממי שאנחנו ,לא חוקי שנכתבה על שולחנות אבן אבל תכונות
מוסריות שנכתבה על ליבנו.
כפי שאתה רואה ,אלוהים יש לו מספר תלונות נגד בני ישראל יוצאים שכל הדרך חזרה כאשר הם עדיין נמצאים השעבוד
במצרים .כל כך כעס על סירובם לשמור את המצוות ,שבתות ,הוא בא קרוב להרוס אותם עוד לפני שהם חצה על נהר הירדן כדי להיכנס
אל הארץ המובטחת.

לקחת

הערה :מה אלוהים אומר",לחלל שבתות שלי; הם יהיה סימן ביני לבינך ,אתה אולי יודע כי אני ה' אלוהיכם,
"

לשמור על השבת היא אות בין אלה המחזיקים האל השבת ,השבת ביום השביעי ,כפי מאויתות הדיבר הרביעי ,ואת אלוהים .סימן זה
אומר אלוהים כי אלה המחזיקים היום השביעי שבת לעשות זאת מתוך אהבה וכבוד בשבילו את האלוהים האמיתי.
כדי לא להשאיר את השבת שלו ,הוא גם סימן ,סימן שאתה לא אוהב את האלוהים האמיתי ,כי אין לך שום כבוד בשבילו .כדי
"לחלל שבתות שלי" אומר לשמור עליהם הקדוש .שבת ביום השביעי הוא יום קדוש כי אלוהים עשה את זה .הולי .אין יום אחר בשבוע
הקדוש ,לכן להתבונן בכל יום אחר בשבוע כמו השבת ,כגון יום ראשון ,אשר אינה קדושה ,אז כדי לעשות זאת הוא באופוזיציה ישיר
לשינוי ברצון פולחן האל ,מכינה שבת ראשון של שמירת טמא.
אלוהים ממשיך לפרט את התלונות ,פסוקים  22עד  ,31עד הסיבה לביקור על ידי זקני מתגלה.

לשרת עץ ואבן
וזה אשר באה לתוך המוח שלך לא תהיה בכלל ,כי  yeאומר",אנחנו יהיה כמו עובדי האלילים ,כמו המשפחות של המדינות ,לשרת
עץ ואבן" .יחזקאל 20:32
בניסיון לקבל מאלוהים כדי לעצור את הפלישה הזו על ידי בבילון ,ועל חורבנה עוקבות של ישראל ,זקני מתכנן לתת אלוהים
סיבה להכחיש ,כי הוא ישלח רק השריד של בני ישראל אל האומות פגאני לשרת עץ ואבן ,אשר הוא הפניה אל מה האלילים נעשים של
ועל האדמות שעליהם הם נשלחים  ,ובכך להסיר אותם עמוק מן הפולחן של האל האמיתי.

 .אני אפסוק מעליך
כל ימי חיי ,נאום לאלוהים ,בוודאי עם יד האדיר ,ולא עם זרוע ונמתחות ,ועם זעם נשפכו ,אני ישלוט עליך :יחזקאל 20:33
זקני ישראל באו בגבעון ,לא לבקש מחילה ,אבל לבקש מאלוהים להתכחש לו כוונה להרוס לעם ישראל ,לטובתו שמות ,כפי
שהוא הכחיש את ההרס שלהם בעבר ,על שמותיו סאקי .התגובה של אלוהים היא כי הבכירים לא ישתמש בזה כדרך בגרימת אלוהים
להתכחש להרוס את ישראל שוב ,הוא אלוהים ישלטו עליהם כפקודות הוא מהם ,על ידי ההנאה ולא על ידי שלהם . .אנחנו סוגדים לאל
בדיוק כפקודות הוא או אנחנו לא סוגדים לאל בכלל .אם אתה לא רואה שזה נכון ובכל זאת ,אני חוששת .אתה אבוד.
ואני יוציא אותך מן העם ,אאסוף אותך מחוץ המדינות שבה  yeפזורים ,עם יד האדיר ,ולא עם זרוע ונמתחות ,ועם זעם נשפכו.
יחזקאל 20:34
יש הרבה יותר בבית הספר של יחזקאל ,אני ממליץ לך לקרוא אותו ,לא בגלל זה ייתן לך שום תובנה רבה יותר כיצד לעבוד את
אלוהים כשהוא פקודות ,אבל מה אירע אנשיו שבחרת הם הפסיקו לסגוד לו כפי פיקד ,וזו אזהרה של אלה מכנים את עצמם נוצרים אך
מסרבים לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה אותנו לעשות  ,כמו זה הוא מפורש בעשרת הדברות.
בפרק זה כולו ,אני ניסו להציג את ההבדלים בין אלוהים-ישו לשטן .מי ואז אתן לך פולחן לקבר? האם מאמינים בדבר אלוהים
כפי שכתוב או מאמין כי אשר לא דיבר על ידי אלוהים?
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