Lição 14
Jesus versos Satan, uma comparação
Onde ir a partir daqui
Agora que aprendemos como estudar a Bíblia, por continuamente perguntas de Deus em oração e então
procurar as respostas que ele nos dá direção, vamos continuar com a chegar a um entendimento de que Satanás
é, quem e o que é o anti-Cristo e então quem e o que é seu falso profeta. Ao fazê-lo, vamos ver o contraste entre
os dois Evangelhos.

Dois Evangelhos
Lembre-se: Satanás está tentando substituir a Igreja de Cristo, que é fundado sobre o Evangelho de
Deus Santo com falsa Igreja de Satanás, que é fundada sobre o falso evangelho de Satanás. Para que você possa
distinguir um dos outros você precisa entender quem é Jesus.

Lembre-se também: saber a identidade do anti-Cristo, não te levará a salvação, mas sabendo
quem é Deus-Jesus e agir sobre esse conhecimento te mostrará o caminho para a redenção e salvação.

Profetas do fim dos dias
Deus nos fornece as respostas sobre quem é Satanás e o Anticristo e o falso profeta através de seus
profetas. Os profetas primários que se relacionam com a identidade do anti-Cristo são Jeremias, Ezequiel,
Daniel e o Apóstolo João.
Deus proveu profetas, para advertir a nação e o povo de Israel, bem como dar previsões futuras de
eventos a acontecer centenas e em alguns casos milhares de anos no futuro. Ele fez isso como uma maneira de
provar a todos que leram as profecias que ele Deus existe, Deus é real, e Deus está ciente de e envolvidos nos

assuntos do homem e dando as contra-medidas para as mentiras e os enganos de Satanás. Deus nos dá as
profecias, porque Deus está dizendo, "Eu sou Deus, e posso prová-lo"

Personalidade de Satanás revelada
Antes de entrarmos nas profecias reais, quero dar-te uma comparação de que Satanás está em oposição a
Jesus Cristo (Deus). Dentre as ferramentas necessárias para descobrir quem alguém é, é para dar uma olhada na
sua personalidade e caráter moral.

O inimigo caído
Como tu és caído do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã! Como tu são cortadas para o solo, o que a
enfraquecer as Nações! Isaías 14:12
Você poderia pensar destes versos como uma profecia do que está por vir. Isto acima versículo está se
referindo a Satanás como já tendo sido reduzida para o chão. Verdade, Satanás foi forçado fora do céu e na
terra, mas em mente distorcida de Satanás Ele agora é o governante da terra e tudo o que está em cima dele lhe
pertence.

Um "eu" problema
Por que disseste no teu coração, eu subirei ao céu, vai exaltar a meu trono acima das estrelas de Deus:
sento-me, também, sobre o monte da Congregação, nos lados do Norte: Isaías 14:13
Você notou que a personalidade de Satanás, "Eu subirei ao céu, vai exaltar a meu trono acima das
estrelas de Deus:" Satan está nos dizendo que ele vai ser maior que Deus, quando ele diz que ele vai estar acima
de Deus. Ele parece ser afligido com um problema de "eu". A Satanás, está tudo sobre ele, eu, eu, eu, eu, eu, eu.

Um complexo de inferioridade
Eu subirei sobre as alturas das nuvens; Serei como o Altíssimo. Isaías 14:14
Satanás está usando habilidades de Deus e de Deus como uma vara de medição para dar valor a suas
próprias capacidades. Satanás é incapaz de dizer, "Este é o que I vai fazer," e construir a partir daí, em vez

disso, ele tem a dizer, "Eu sou melhor que Deus, farei melhor que Deus." Ele está usando o que ele pretende
substituir como uma vara de medição para que ele se gaba que ele pode fazer. Eu sempre considerei as pessoas
assim para ser fraco, egocêntrico, em suma, perdedores. Na minha experiência, é raro quando alguém com este
tipo de personalidade nunca consegue nada de vale a pena. Esta é uma personalidade comum entre algumas
pessoas que conheci. Eles têm que comparar suas habilidades para a própria pessoa dizem todos que eles são
melhores do que, o que me diz, em cima de um problema de "eu", eles têm um complexo de inferioridade.

Trouxe para baixo
Ainda tu deverás ser derrubado para o inferno, para os lados do poço. Isaías 14:15
Aqui é a profecia de um evento futuro, Deus está dizendo a Satanás e quem lê a Bíblia, que Satanás já
perdeu a luta, que seu destino é o abismo de fogo Hells.

Um homem de escárnio
Eles que te ver restritiva devem olhar em cima do thee e considerar-te, dizendo: "Este é o homem que
fez a terra tremer, que fez tremer os reinos;" Isaías 14:16
Por pouco olhar para alguém é de vê-los com ceticismo e delírio, como alguém que não é
confiável.

Um destruidor de mundos
Que fez o mundo como um deserto e destruiu as cidades que abriu não a casa de seus prisioneiros?
Isaías 14:17
Mais uma vez Deus nos dá previsão da destruição Satanás tem e trarão sobre a terra e nos corações dos
anjos e homem parecido. Neste versículo, Deus está revelando a Satanás como já terem destruído as cidades do
mundo, que está profetizado no livro do Apocalipse a ocorrer durante a grande guerra no fim dos dias.
Todos os reis das Nações, nem todos eles, deite-se na glória, todos em sua própria casa. Mas tu és
expulso do teu túmulo como um ramo abominável, e como as vestes daqueles que são mortos, impulso através
de, com uma espada, que vá para as pedras do poço; como uma carcaça pisada sob os pés. Isaías 14:18-19

Considere estes dois versos como Deus mostrando seu escárnio para o Lúcifer individual, e tudo o que
ele estabeleceu na estação como Satanás.

Lembre-se: A palavra Satan não só fala de Lúcifer, mas também todos os que seguem seu
Evangelho, anjos e homens que caem da graça de Deus é Satanás. Também ama a Deus ou você odeia a Deus,
não há nenhuma estrada média.

Intenção de Lúcifer
Voltando para os versos acima, o que isso tudo significa é o seguinte:
1. Lucifer diz "eu subirei ao céu," que significa, ele pretende tomar o lugar de Deus. Ele era um dos
apenas dois ângulos que se ergueu em ambos os lados do trono de Deus, mas essa posição não era
suficientemente bom para ele. Ele empenha-se em cima de ir
2. Lucifer diz, "Eu vou exaltar meu trono acima das estrelas de Deus". Ele cobiça o trono de Deus. Ele
empenha-se em cima de ir
3. Lucifer diz, "Eu vou sentar também sobre o monte da Congregação". Ele deseja que outras pessoas
para adorá-lo. Ele empenha-se em cima de ir
4. Lucifer diz, "Eu subirei sobre as alturas das nuvens". Ele pretende dominante e governante do navio
sobre os outros. Ele empenha-se em cima de ir
5. Lucifer diz, "Vai ser como o Altíssimo." Ele pretende suplantar, ou representar Deus e assumir o seu
lugar. Ele empenha-se em cima de ir
6. Por que Lúcifer faz isso, ele quer "Glorify" próprio sobre todos os outros. Lúcifer tem um problema de
"Eu" , ou como eu tenho muitas vezes vezes disse, um problema de "Mim" . Tudo é sobre "Eu, eu,
eu," mesmo à custa de quem juntar e apoiá-lo. Ele empenha-se em cima de ir
Satanás é o príncipe do engodo e mentiras. Lembre este versículo seguinte, quando outros pedindo
respostas quando deveria estar procurando-os até a mesmo na Bíblia e na oração a Deus.

Não deixe nenhum homem te enganar
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem
um caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; Quem se opõe e altivez-se
acima de tudo que são Deus, ou que é adorado; assim como Deus está assentado no templo de Deus, se ele
mesmo que ele é Deus. Eu Eu Tessalonicenses 2:3-4
O que isto significa é que Satanás vão ter enganado o mundo inteiro, e que eles vão pensar que ele é
Deus, ou como eu tentei apontar, Satanás irão enganam todo o mundo, substituindo sua falsa Igreja e falso
evangelho por tudo o que é de Deus. Só compreendendo o verdadeiro significado das palavras na Bíblia, você
será capaz de ver Satanás para si e Deus por quem ele é, o verdadeiro Deus. O que Deus está nos dizendo aqui,
é que Satanás serão conseguido tão bem em enganar a humanidade, que ele vai entrar e sentar no trono de Deus,
como se ele fosse Deus, e a humanidade não vai apenas acreditá-lo é Deus, mas irá adorá-lo.

Não é um homem
Não veja isso como um homem fisicamente entrar no templo de Deus. Deus usa simbolismos, então,
pense nisso como uma religião do mundo, com centenas e milhares de igrejas, proclamando-se para ser a Igreja
de Cristo. A decepção será tão bem sucedida, que milhões irão frequentar essas igrejas e dar culto, mas sua
adoração será em vão, por isso religião e suas igrejas pregam o falso evangelho de Satanás.

Essência da decepção
Você é um daqueles que estão sendo enganados? Vós adorais na Igreja de Satã, mesmo que você acha
que você está adorando na Igreja de Cristo? Como pode saber? a essência da decepção é que aqueles sendo
enganado não tem idéia que eles estão enganados.

Lembre-se também: que o melhor disse mentiras são aqueles que têm 90% verdade nelas. Deus
requer que você adorá-lo exatamente como ele comandos; Portanto ele requer 100% verdade. Com Satanás,
dando-lhe 90% verdade com mentiras 10% misturadas em você cair curto, e seu culto é em vão.

Personalidade de Deus revelada
A Bíblia é o elixir ao engano. Um "Elixir" é um medicamento que traz sobre a cura. Apenas no
estudo da Bíblia, "estudo, não apenas ler," e compreender que Deus está lhe dizendo, você será capaz de
reconhecer Satanás por quem ele é e Deus por quem ele é.
Deixe esta mente estar em você, que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5
Que, sendo em forma de Deus, pensei que o roubo não ser igual a Deus? Filipenses 2:6
O que esta todos os meios é como segue e me foi revelado pelos ensinamentos de David Asscherick, de
cujos escritos Deus me apresentou, apesar de David e eu nunca encontrei.

Deus se humilha
Deus deixa seu trono no céu para se tornar um homem e não um rei ou grande e poderoso homem, mas
um humilde carpinteiro. Você pode dizer é Deus desistir de sua Majestade para que de um dos nenhuma
reputação. Deus desce.
Mas fez-se de nenhuma reputação e também com ele a forma de um servo e foi feito em semelhança de
homens: Filipenses 2:7

Torna-se sujeito à morte
E sendo encontrado na moda como um homem, ele se humilhou, tornando -se obediente até a morte, até
mesmo a morte da Cruz. Filipenses 2:8
Embora Jesus nasce um homem livre, ele é apenas um passo acima de um servo de Bond. Deus é o
criador do universo, um ser onipresente, no entanto, ele assume o corpo de um homem, feito do pó da terra.
Deus desce.

Morte de experiências de Jesus
Quando ele é pregado na Cruz, Jesus experimenta a dor da morte. Deus é aquele que é eterno em
eternidade, permite que ele deve conhecer a morte, para que ele pode dizer, tenho andado em seus sapatos, e
conheço sua dor. Deus desce.
Não só ele experimentar a morte, mas se permite a morte de um criminoso comum. Uma morte
inventada nas bacias do inferno para extrair o máximo de dor e sofrimento, daquele pregado na Cruz. Deus
desce.

Jesus é exaltado e glorioso
Portanto Deus também altamente exaltado-lo e lhe dei um nome que está acima de todo nome.
Filipenses 2:9
Que em nome de "Jesus" se dobre todo joelho, no céu e coisas na terra e debaixo da terra;
Filipenses 02:10
E que toda língua confesse que Jesus Cristo é senhor, para glória de Deus pai. Filipenses 02:11

Pelo amor de seus filhos
Por que Deus faz isso? Ele reduz-se do senhor do universo a fim de recuperar seus filhos que tenham
desviado de sua verdade. Ele se submete a isso, por amor de seus filhos. Deus desce.
Essas duas descrições de opostos personalidades você pode a partir de ainda ver a diferença em que
Deus está em oposição ao que Satanás está?

Profecia de compreensão
O seguinte é um excerto de outro dos escritos de David Asscherick. No entanto, há um outro aspecto da
falsificação de Deus, que Satanás recorre a fim de alcançar o desejo do coração de Satanás de Going Up.

Propósito da profecia
Para definir o Deus da Bíblia, além de outros deuses, como o verdadeiro Deus.
Lembre-se das coisas passadas da velha: por que eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, e não há
outro semelhante a mim. Isaías 46: 9
O "coisas de velho", refere-se aos sete dias da criação. O que Deus está dizendo é que ele é o criador, e mas
para ele, não há nenhum outro Deus.

Para revelar com precisão o futuro e, assim, criar a fé no coração do ouvinte.
Anuncio o fim desde o início e do antigo vezes as coisas que não são ainda feito, dizendo: meu conselho
ficará de pé, e farei todo o meu prazer: Isaías Aquietai
Nas profecias, Deus nos fala sobre eventos futuros, para que nós que vivem agora após estes eventos
ocorreram pode ver que na verdade têm vindo a passar. Isto dá a prova de que Deus é real, para quem mais, mas
a criação de Deus pode prever o futuro com precisão de 100%?

Por prazer do Deus
Tome nota da última parte do versículo acima, "e farei todo o meu prazer. ' O que Deus está nos
dizendo aqui é que ele é Deus, o criador de tudo isto é, e é por seu prazer que ele nos criou, e não é pelo seu
prazer, nossa, como ele ordena que nós adoramos. Se Deus faz com que a ser escrito na Bíblia, adorar-me como
te disse para me adorar, então você deve adorá-lo em que maneira exata, qualquer adição ou subtração para seu
prazer, faz com que ele te veja como tentativa de adorá-lo pelo seu prazer, que é para não adorando-o em tudo, e
que o culto será em vão.

Guardar os mandamentos de Deus
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vos diminuem alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2

Revelar para o ouvinte os pensamentos e as prioridades do coração próprios
ouvintes.

Deus sabe que seu coração deseja melhor que você. Embora você não pode realizá-lo agora, você anseia
por amor de Deus. Ao vir a entender as profecias, Deus vai ajudar a guiá-lo para se tornar íntimo com Deus.
Somente através da intimidade que realmente sabe amar, seja com outro ser humano ou com Deus.
1. Apresentar a Jesus Cristo e a necessidade do seu coração do Oniouvinte.
2. Profecia bíblica serve um propósito moral, para conversão de efeito e a transformação
no coração do Oniouvinte.

Profecias apontam para duas coisas
Primeiro: o primeiro advento de Cristo.
Segunda: o segundo advento de Cristo.

Profecia tem três funções
Primeiro: para alertar a nação e o povo de Israel que, se eles continuaram a
negligenciar a manutenção de seus dez mandamentos e seu slide no paganismo, arriscaram
perder sua aliança estabelecida entre Deus e Abraão e depois continuou com o Jacob e, em
seguida, com Moisés.

Segunda: dar profetizando exata dos acontecimentos futuros de humanos e naturais,
provando assim que ele, Deus é real, para quem mais pudesse prever o futuro com precisão de
100%?

Terceiro: de prever a primeira e segunda vinda de Jesus o Cristo e a salvação do
pecado, que oferece sua vinda.

Para auxiliar no renascimento da alma
A Bíblia também tem a finalidade de colocar aqueles, que estudar e entender as profecias, através de um
renascimento de suas personalidades e caráter, (de sua alma), de um pecado para alguém que abomina o pecado
e adoradores de Deus como Deus ordena que ele seja adorado.
Embora você pode ser um não-crente, ou pensa que adora a Deus, mas na verdade está adorando o falso
Deus, uma vez que você entende as profecias, você será convertido para a verdadeira fé no verdadeiro Deus,
porque as mentiras de Satanás será manifesto a você para as mentiras que eles são.

Satanás se esforça para esconder a verdade
Pouco me pergunto então por que Satanás fez seu melhor para manter a verdade de nós, dizendo-nos,
"Os dez mandamentos já não são um aspecto de culto cristãos, porque os cristãos estão acima da lei e são
salvos pela graça de Jesus."

História disse antes que aconteça
A fim de compreender quem e o que é o anti-Cristo, você precisa ser levado através de um curso de
história do Satan tem papel em efetuar os assuntos do homem. Não quero você de volta para o jardim do Éden,
mas para em torno de 630 a.c. e as profecias de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois iremos para o livro do
Apocalipse, que são as previsões de eventos ainda para acontecer e, portanto, mais imediatas para nossa
necessidade de compreensão.
Não é minha intenção ir sobre cada versículo nos livros de Jeremias e Ezequiel, mas para apontar as
profecias que Deus deu a eles que dão apoio e compreensão para as profecias do fim do tempo dos livros de
Daniel e Apocalipse.

Jeremias e Ezequiel
De Deus redresses dados contra a nação de Israel nos livros de Jeremias e Ezequiel, você pode ver a
comparação entre o que defende Deus e, portanto, comandos de seus filhos, e o que Satanás se defende em sua
oposição à maneira de Deus.

Como eu estudei o livro de Jeremias não pude mas ao ver que a história está se repetindo. Em Jeremias,
Deus está descarregando sua raiva e frustração com o povo da nação de Israel, mas eu vejo esses avisos como
sendo pertinente hoje como o eram séculos atrás. Aqueles que se intitulam Christian, são como os judeus
estavam atrás deles, tão certos da sua boa posição com Deus, que não vêem seus erros ou seus pecados. Tal
como acontece com a destruição da nação de Israel, neste mundo que vivemos hoje será destruído em breve.
Então, enquanto você lê não veja isso como uma lição de história do povo de há muito tempo, mas compará-lo
com você e sua igreja e seus pessoais transgressões contra Deus.

Livro de Jeremias
Em cerca de 629 A.C., Jeremiah, ainda mas um rapaz começou a ter visões de Deus. A primeira profecia
gravada que ele é dado é revelada nos versos seguintes.

Uma profecia do fim de uma nação
Então o senhor disse-me, vinda do Norte que um mal deve irromper sobre todos os habitantes da terra.
Jeremias 01:14

Fora do Norte
Para, eis que vou chamar todas as famílias dos reinos do Norte, diz o senhor; e eles virão, e eles todos
estabelecerá seu trono na entrada dos portões de Jerusalém e contra todas as respectivas paredes
circunvizinhas e contra todas as cidades de Judá. Jeremias 01:15

Vingança sobre uma nação
E eu pronunciarei meus juízos contra eles tocando todas as suas iniqüidades, quem que me abandonou,
e queimaram incenso a outros deuses e adorava as obras das suas próprias mãos. Jeremias 01:16
Por causa de seus pecados, em falling away from os dez mandamentos e adorando a outros deuses e
imagens de escultura feitas com as próprias mãos, Deus pretende enviar um exército contra as cidades de Israel,
incluindo a cidade de Jerusalém.

Deus é a culpa?
Assim diz o senhor, "a iniquidade que tem seus pais encontrado em mim, que eles foram longe de mim e
andaram após a vaidade e são tornar-se vaidoso?" Jeremias 2:5
Deus está fazendo a pergunta daqueles vivos durante o tempo de Jeremias, "que iniquidade, ou o que é o
meu curto barbáries, que seus pais e você devem parar adorando me" Em outras palavras, perguntas de Deus se
há algo errado com ele, que faz com que seus filhos afastar-se dele.

Reparação contra Israel
A próxima vários versículos, Deus estabelece sua reparação com o povo de Israel.

Dada a adoração de deuses pagãos
Para passar sobre as ilhas de Quitim e ver; enviar a quedar e considerar diligentemente e ver se tem
haver uma coisa dessas. Tem uma nação mudou seus deuses, que são, no entanto, não há deuses? Mas meu
povo mudaram sua glória por aquilo que não o lucro. Jeremias 02:10-11
Estes dois versículos, Deus está explicando que estes outros povos, que são pagãos, não mudaram a
forma de como eles veneram seus deuses, que não são deuses em tudo. Para muitas gerações, essas pessoas de
Quitim e Kedar, apoiaram o dogma da sua acreditar que o sistema, com respeito e dedicação. Ainda os filhos de
Israel mudou a maneira que eles adoram o verdadeiro Deus, o mesmo Deus que os tirou da escravidão do Egito,
apesar de todos os milagres que eles testemunharam com seus próprios olhos.

Aviso da ira de Deus
Jeremias passa a dar aviso após o aviso da ira de Deus e a iminente destruição das cidades de Judá. Não
só o povo de Israel não dê ouvidos, estão cansados das denúncias de Jeremiah deles e suas previsões de tristeza
e melancolia.

Dois males
Ser surpreendido, Ó ó céus, para isto, e ser horrivelmente medo, ser-vos muito desolado, diz o senhor.
Para o meu povo cometeu dois males; Eles têm me abandonaste a fonte de águas vivas e eles lavradas fora
cisternas, quebrado cisternas, que podem segurar sem água. Jeremias 02:12-13
A fonte de águas vivas é uma referência a Deus, o doador da vida. Mas para Deus dar vida à terra, este
planeta seria apenas mais um rock morto circulando ao redor de uma estrela insignificante.
Cisternas quebradas, é uma referência para os ídolos pagãos e o fato de que eles não têm vida e,
portanto, não têm capacidade de dar vida. Uma "cisterna" é outro nome para um reservatório de homem
feito .
Não sei, se disseram-me por uma pessoa que sabia ser um profeta de Deus, que eu deveria temer
horrivelmente por causa dos meus pecados, e que estou desolado por causa deles, que crença deles. Eu gostaria
de pensar que iria ter em conta as palavras dos profetas e olhe para mim e comparar minhas ações com aqueles
defendida pelos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, mas se colocar nessa situação, não posso saber
com certeza.
Eu olhar para todos ao meu redor que tenho tido conversas com, que ouviu meus avisos de seu erro e
que eles são enganados por Satanás, no entanto, eles rejeitam o que eu disse, pensando que já são salvos em
Jesus e, portanto, não tem nada a aprender. Nisto, tenho uma compreensão da frustração de Deus com os judeus
durante o tempo de Jeremias.

Uma nação poderosa
Eis que eu trarei uma nação em cima de você de longe, Ó casa de Israel, diz o senhor: é uma nação
poderosa, é uma antiga nação, uma nação cuja língua não, sabes nem understandest o que dizem. Jeremias
05:15
Neste versículo, Deus está informando o povo de Israel, que esta nação que Deus enviará para destruílos não é uma das muitas das Nações que eles lutaram com o passado, mas uma nova nação, desconhecida para
eles, e que até mesmo a língua que o povo desta nação fala será desconhecida para eles.

Porque será que Deus faz isto?
E hão de acontecer, quando vos dizer, "Portanto o Senhor nosso Deus o faz todas estas coisas para
nós?" Então tu deverás respondê-las, "como como vós que me abandonou, e serviu a deuses estranhos na sua
terra, então serão podeis servir estranhos em uma terra que não é seu." Jeremias 05:19
Jeremias está dando a profecia dos tempos terríveis que cairá sobre a nação de Israel, num futuro
próximo a partir do momento que ele fala essas palavras, dado a ele por Deus. Isso é uma previsão do povo de
Israel sendo reduzido volta para a escravidão que eles tinham antes de Moisés. Deus também está dando a
previsão de um evento que ocorre entre Ezequiel e os anciãos de Israel, como eles vão perguntar de Deus, por
que ele permitiu que os babilônios causar estragos em seu povo. Eles perguntar, porque eles são tão ignorantes
do fato de que eles estão violando a palavra de Deus, eles não podem ver porque Deus teriam intenção de punilos.

Cego como os judeus
A história tem um jeito de se repetir, e para mim isso é como é hoje com os cristãos. As profecias do fim
dos dias são direcionadas para os cristãos, mas eles não o vêem como eles, mas como todas as outras religiões
do mundo que Deus está descarregando sua raiva em cima. Vejo que os cristãos de meu tempo para ser tão cego
quanto tempo os judeus de Jeremiah foram.

Todas as pessoas saberem a ira de Deus
Ouvir O terra: Eis que, eu trarei mal sobre este povo, nem o fruto dos seus pensamentos, porque eles
não têm ouvidos as minhas palavras, nem tu, minha lei, mas rejeitou. Jeremias 06:19
Não só é Deus dando aviso sobre o exército (Babilônia) que está se aproximando rapidamente, mesmo
que o povo de Israel não é conscientes de sua abordagem no momento Jeremiah faz estas previsões, mas ele dá
o motivo por que ele é tão enfurecido, que eles abandonaram as suas leis, as leis de Deus, que são os dez
mandamentos. Jeremiah repete os avisos de Deus para o povo e os governantes, mas ninguém acredita e
ninguém quer ouvir.

Um aviso para os cristãos
Isto deve servir de aviso a vocês que estão lendo estas páginas, Deus está dizendo a nação de Israel, que
porque seu povo ter parado mantendo suas leis, os dez mandamentos, ele pretende trazer um tempo de
tribulação sobre eles e destruir a nação de Israel e enviar seus sobreviventes como escravos de um rei
estrangeiro. Deus faz isso para seu povo escolhido, portanto, como pode acreditar que ele não exige que os
cristãos manter seus dez mandamentos, e como os cristãos para a maior parte, não mantém os mandamentos de
Deus, ele trará mal sobre eles também?
Hoje, estamos já nos primeiros meses da grande guerra e como tenho mostrado no capítulo intitulado "a
grande guerra," o Holocausto avisado em revelações, onde um terço da terra, o mar e o homem vai morrer, é
mas algumas semanas, poucos ouviram minhas palavras, e ainda menos queria ouvir meu aviso. Aqueles que
falei que preferem continuar em suas vidas, como se o mundo vai durar para sempre.

Alterar seus modos
Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel "Alterar seus costumes e seus feitos e fará com que
habitam este lugar." Jeremias 7:3
Se o povo de Israel, ainda irá alterar seus caminhos e retornar para a verdadeira fé de Deus, que é a
manutenção dos dez mandamentos, então ele Deus impedirá este exército alienígena (Babilônia) fazer mal a
eles. Este aviso é válido para os cristãos de hoje também. A maior parte de cristãos não manter os dez
mandamentos, ou só alguns mas não todos, que é o mesmo que não ficar com nenhum deles. A palavra de Deus
devem ser obedecida em sua totalidade, não peça comida, é tudo ou nada.

A promessa de Deus
Porque, se vós completamente alterar seus costumes e seus feitos; Se vós completamente executar juízo
entre um homem e seu vizinho; Jeremias 7:5
Neste versículo, Deus está dando uma desigualdade específica que os judeus são culpados de.
Evidentemente, a lei de Moisés não é ser servido igualmente contra todos os cidadãos, que alguns recebem
tratamento preferencial sobre os outros.

Se vos oprimem não o estrangeiro, o órfão e a viúva e derramaram sangue inocente não neste lugar,
nem andar após outros deuses para o seu coração: Então fará com que você habitar neste lugar, na terra que
dei a vossos pais, para sempre e sempre. Jeremias 7:6-7
Se o povo de Israel voltar à adoração verdadeira e correta de Deus, de acordo com os dez mandamentos
e os mandamentos de Moisés, então, Deus impedirá esta outra nação de destruí-los. Como sabemos, o povo de
Israel rejeitou avisos de Jeremiah, e Babilônia vir e destruir o templo e a nação de Israel.

Redresses específicos
As queixas acima são mais uma vez redresses específicos que Deus tem contra a nação de Israel. Estas
se relacionam com o quinto mandamento, "Honrar sua mãe e seu pai," o sexto mandamento, "Não
matarás", bem como a primeira, segunda e terceira mandamentos, que está relacionada à "Já não há outros
deuses diante de mim," "Tu não terás qualquer imagens de escultura ou ídolos," e o terceiro
mandamento, "Não tomarás o nome do senhor em vão."

Avisos de séculos de idade de Deus
Mas esta coisa ordenou-lhes, dizendo: "obedecer a minha voz e eu serei seu Deus, e vós sereis o meu
povo: e andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, que pode ser bem vos." Jeremias 07:23
Isto acima atenção foi dada à nação de Israel antes como mostrado a seguir.
Agora, portanto, se obedecer a minha voz com efeito e manter o meu pacto, então sereis um tesouro
peculiar a mim acima de tudo as pessoas: por toda a terra é minha. Êxodo 19:5
Como alguém pode pensar que, como cristãos que não está mais sob as leis de Deus, os dez
mandamentos, quando isso prova o que vai acontecer com aqueles que se recusam a adorar a Deus como ele
mandou. Até mesmo seu próprio povo irá pagar o preço de sua ira, porque eles têm abandonado ele e suas leis.

Um Deus eterno e imutável
Deus é de eternidade em eternidade, eterno; Você realmente acredita que ele mudou sua mente e suas
leis onde os cristãos estão preocupados? Satanás é um mentiroso e um enganador; Você acha que está imune de
suas mentiras?

Nenhum termo incerto
Deus revela este requisito que guardamos seus mandamentos, em termos inequívocos:
E o senhor diz, "porque eles abandonaram meu direito que eu defini antes deles e ter não obedeceu
minha voz, nenhum deles entrou nele; Mas tenho andado após a imaginação do seu próprio coração e depois
de Baal, que seus pais lhes ensinaram: "Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel;" Eis que,
vou alimentá-los, mesmo este povo, com absinto e dar-lhes água de fel para beber." Jeremias 09:13-15
A referência à água de fel e absinto são símbolos de um tempo de tribulação extrema, a escravidão de
outro rei, Babilônia, como se eles fossem escravos para o Egito.

Aos quatro ventos
Dispersará-lhes também entre os pagãos, que nem eles nem seus pais têm conhecido: e eu enviarei uma
espada atrás deles, até ter os consumiu. Jeremias 09:16
Nesses versículos Deus enuncia a punição que ele está prestes a colocar sobre a nação de Israel, tudo
porque deixaram de guardar seus mandamentos. Este profetizar continua durante todo o livro de Jeremias.

Jeremiah reza por misericórdia
Percebendo que Deus pretende destruir Israel, Jeremiah reza a Deus por sua misericórdia e perdão. Deus
ouve as orações de Jeremiah e informa Jeremiah, que nem tudo está perdido, que alguns do povo de Israel, serão
tomadas antes do grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia e desse modo ser salvo do perigo, e a partir desses
poucos vão Deus construir um novo Israel.

O remanescente renascer
E lhes darei um coração me conhecer, que eu sou o senhor: e eles serão o meu povo e eu serei o seu
Deus: por que eles devem retornar-me com todo o coração. Jeremias 24:7
Este é um tema constante nas palavras da Bíblia, tudo que Deus quer do homem é que podemos adorá-lo
como ele comandos, mostrando assim o nosso amor por ele. Neste versículo, Deus está dando a antecipação que
dos poucos que serão salvo, irá surgir uma nova nação, e então esta nova nação, tendo aprendido as lições dos

antepassados vai permanecer fiel as leis e a palavra de Deus. Em suas expectativas dos judeus ele está
constantemente sendo desapontado, e parece-me que os cristãos são uma grande decepção para Deus também.

Setenta anos
E esta terra toda será uma desolação e um espanto; e estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta

anos. Jeremias 25:11
Não é só a nação de Israel que irá ser conquistada pelos exércitos da Babilônia, mas todas as nações ao
longo da costa oriental do mar Mediterrâneo.
Desta, vez que profecia dos anos setenta é importante lembrar, pois tem significado no livro de Daniel,
onde o anti-Cristo é primeiro falado e revelado. Quando Daniel percebe que os anos setenta são quase acima,
ele dá oração a Deus que ele não esquece sua promessa de Jeremiah de trazer o povo de Israel para Jerusalém.
No presente, promessa, Deus pretende nos anos setenta como uma punição para a nação do fracasso de
Israel de guardar seus mandamentos. Como geralmente são feitas de punições, eles não são eternos, mas
temporário, até aqueles que deram a ofensa também já se arrependeu de seus pecados ou ter tudo morre.
O povo que Moisés levaram do Egito tinha só quarenta anos para se arrepender de seus pecados contra
Deus como que vagavam pelo deserto. Quarenta anos são o equivalente a duas gerações nascendo. Nos anos
setenta, há tempo suficiente para mais uma geração e meia de uma geração.
Com Moisés como seu líder e professor, respeito as leis de Deus, os israelitas primeiros principalmente
realizada rapidamente para os caminhos de Deus por cerca de duzentos anos, antes que eles começaram a
vacilar em sua fé. Com aqueles tidos em Babylon, não havia ninguém líder ou professor e a maioria do povo de
Israel se tornou poluída pelos caminhos dos pagãos naquelas terras que eles estavam espalhados para. É por esta
razão que rapidamente caíram as maneiras de Deus depois que o templo e a nação de Israel foram reconstruídas.
Isso é que Deus enviou Jesus para conduzir o povo e da nação de Israel, volta para o caminho de Deus.
A seguir está um mapa do leste do mar Mediterrâneo e as fronteiras do império babilônico.

Como você pode ver, o império babilônico abrangeu a maioria da moderno Turquia, dia da porção
ocidental dos atuais Irã, para a costa oriental do mar Mediterrâneo e incluindo e Sul em Egipto.

Punir a terra também
E isso acontecerá, quando setenta anos são realizadas, que castigarei o rei de Babilônia e que a
nação, diz o senhor, por sua iniqüidade e a terra da Chaldenaans e irá torná-lo desolações perpétuas.
Jeremias 25: 12
Lembre-se estes versos. Deus disse Jeremiah, que por sua vez, diz o povo de Israel, que Deus vão trazer
o povo de Israel voltou à sua terra, desde os quatro ventos que eles estão dispersos, nos Anos setenta.
Quando ele faz isso, ao mesmo tempo punirá Babilônia, bem como a terra em si, pela sua iniquidade.

Punição de Nabucodonosor
Uma coisa que você pode querer investigar e considerar o castigo que Deus nos diz que ele pretende
hidromel para fora ao rei da Babilônia e aquela nação. Deus fará com que o rei Nabucodonosor viver como um
animal durante algum tempo, mas a nação e as terras do Chaldenaans, ele também vai castigar. Na época da
ascensão da cidade da Babilônia em um império conquistador, as terras da Mesopotâmia eram uma pelúcia terra

bem regada. Olhar para a mesma área hoje. Exceto a direita ao longo de dois grandes rios, o tigre e o Eufrates, a
terra é um deserto, um lugar de perpétuas desolações.
Tome atenção e temer a ira de Deus, ele disse que ele transformaria esta terra em um lugar de desolação,
e ele tem. Estes não são apenas palavras; Você pode verificar estas coisas fora da Bíblia. Deus falou, por
conseguinte, é verdade. Deus tem-se, por conseguinte, será.

Retornar para Israel
Pois assim diz o senhor, "Que depois de setenta anos a ser realizado na Babilônia vou visitá-lo e
executar minha palavra em sua direção, fazendo com que você retorne a este lugar." Jeremias 29:10
Deus está dizendo a Jeremias e através de seus escritos, que ele trará de volta a Israel, os filhos de Jacó,
após setenta anos em cativeiro sob os babilônios.

Crença é a fé
Lembre-se: esta profecia de setenta anos, por isso tem influência no Daniel, que é onde começam as
profecias de tempo final. Mais uma vez Deus falou, e mais uma vez, você pode verificar isso em manuscritos
históricos. Deus falou, por conseguinte, é verdade. Para ter "Fé" em Deus é "Believe" a palavra de Deus.
Quando Deus dá a previsão de eventos vindouros, sabe sem dúvida que eles virão para passar. Se o leitor não
acredita que é verdade, então só espero que depois de aprender essas Profecias antigas, e como eles podem ser
verificados na história, você então vai acreditar e ser convertido à fé. É essa expectativa de sua conversão,
porque Deus dá estas previsões centenas e milhares de anos de antecedência.

A aliança nova ou terceira
Estes versos próxima são importantes, porque ele define o palco, para o primeiro advento do Messias e o
estabelecimento de uma nova aliança.
Eis que os dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israele com a casa
de Judá: Jeremias 31:31
Você deve tomar nota da frase, "os dias vir'' para isto é uma referência para o fim dos tempos e o fim
dos dias. Eu interpreto a razão que Deus está dando aviso do fim dos tempos, é porque ele sabe que os filhos de

Israel vão vacilar em sua adoração a Deus. Ele está dando esse aviso de um acontecimento futuro neste
versículo como ele deu para os filhos de Jacó, antes de eles atravessaram o Jordão, para tomar posse da terra
prometida que consta Deuteronômio 4:1.
Esta é a intenção inicial de deuses, para estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel. A casa de
Israel não é preenchido apenas pelos judeus, como tenho mostrado em aulas anteriores; Israel é uma referência a
Jacó que foi dado o nome Israel, porque ele superou seus pecados. Neste acima versículo, é a todos os que
superaram seus pecados que são da casa de Israel, não a nação de Israel.

Não de acordo com a antiga aliança
Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da terra
do Egito; que meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes, diz o senhor: Jeremiah 31:32
Deus não está tomando nenhuma responsabilidade para o seu povo escolhido que viraram as costas para
suas leis e adoração. Referindo-se a mesmo como seu marido, ele revela uma relação íntima que ele tinha com
os filhos de Jacob. Ele também está nos dizendo que o novo convênio será diferente da que ele fez com Abraão
e depois reintegrado com Jacob e Moisés. Para entender o conteúdo desses convênios mais velhos, é necessário
compreender o significado da nova aliança, que já discutimos em aulas anteriores.

Escrita em seus corações
Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; Depois daqueles dias, diz o senhor, eu vou
colocar minha lei em suas peças para o interior e escrevê-lo em seus corações; e será o seu Deus, e eles
serão o meu povo. Jeremias 31:33
Então você vai entender, Deus não está falando sobre a nação de Israel quando ele restabelece-lo após os
setenta anos de escravidão à Babilônia, ele está falando sobre o novo convênio, em um tempo ainda mais, o fim
dos dias. No fim dos dias, Deus vão escrever suas leis, não em tábuas de pedra, mas sobre os corações daqueles
que adorá-lo. Os dez mandamentos se tornará uma parte de quem você é. Isso fará com que você manter os
mandamentos de Deus, não como um direito que deve ser mantido, mas por amor a Deus, e que eles serão uma
parte de quem você é, sua personalidade e seu caráter moral, tornando você um com Deus, ou o espírito do
senhor, como o profeta Paulo fraseada isso.

Isso é que era suposto para estar com aqueles de remanescente da nação de Israel, que eram protegidos
embora dispersos pelos quatro ventos. Quando eles retornaram para a terra de Israel, estes poucos deveria
abraçar e manter as leis e mandamentos de Deus.

São uma parte do terceiro convênio?
Como a história nos diz, no entanto, com sua rejeição de Jesus como Deus na carne de um homem, Deus
deu a aceitação deste novo convênio a todos que iria guardar os seus mandamentos, independentemente da sua
língua, ou origens nacionais, aqueles que Jesus chama os Santos de Deus. Se você não guardar os mandamentos
de Deus, então você não é parte desta nova aliança. Se você não tem os mandamentos de Deus escritos em cima
de seu coração, levando-os para ser uma parte de quem você é, sua personalidade e seu caráter moral, então
você não é uma parte da nova aliança.

Só Deus sabe
Gostaria de fazer a nota de uma frase importante no versículo acima, "depois"daqueles dias. Esta frase
ou outras palavras com significado semelhante, é usado por Deus em toda a Bíblia. Na maioria dos casos é uma
referência para o Fim dos dias, como predito no Apocalipse.

Lembre-se: Deus podem ver o futuro. Ele sabe que a nação de Israel não voltará ao redor, nos anos
setenta ou em um período dado no livro de Daniel, para os filhos de Jacó a retornar à adoração a Deus como ele
ordena.
Portanto! Sabendo dele que está preparado para oferecer um novo pacto, que só se aplicará para aqueles
que têm suas leis, escritos em seus corações. Em outras palavras, só aqueles cujas personalidades e caráter
moral são compatíveis com os descritos nos dez mandamentos e expandiu-se ainda mais (cumprido) pelos
ensinamentos de Jesus, que é um reflexo de quem Deus é, beneficiarão desta nova aliança. Uma das outras
frases que Deus usa que significa o mesmo que "depois"daqueles dias. é "Os dias venham."

Eli e seus filhos
Na seguinte Deus está falando com o sacerdote Eli, que era um homem de Deus e com Deus. Eli, no
entanto, tinha dois filhos que não eram de Deus e está relacionado a suas iniqüidades que Deus é trazido à ira.

Portanto diz o Senhor Deus de Israel, disse mesmo que a tua casa e a casa de teu pai, devem andar
antes de mim para sempre: mas agora o senhor diz, "seja longe de mim; honrará para eles que me honra, e os
que me desprezam serão desmerecidos." Eu Samuel 03:30
Neste versículo, Deus está repetindo palavras faladas antes àqueles que saiu do Egito, e que eles devem
ir em todos os caminhos de Deus, para sempre. Deus dá então comentário sobre como ele vai ser para aqueles
que mantêm seus caminhos, "Honrarei" e aqueles que não fazem, "serão desmerecidos."
Eis que vêm os dias, que vou cortar fora o teu braço e o braço da casa de teu pai, que não deve haver
um homem velho em tua casa. Eu Samuel 03:31
A referência ao teu braço, é a força da nação de Israel, sua capacidade militar, Deus isso retirará. Deus
refere-se não os velhos, porque a nação de Israel será wast seus jovens na guerra antes de terem a chance de
crescer. Isto é revelado verdadeira nos tempos da conquista babilônica.
E vós deveis ver um inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel: e não
haverá um homem velho em tua casa para sempre. Eu Samuel 03:32
Neste versículo Deus alerta Eli, bem como todo o povo de Israel, que se continuam na sua corrediça no
paganismo, eles encontrarão um inimigo em Deus. Deus lhes diz que não haverá nenhum os velhos, porque eles
serão cortados em idade precoce. Deus está dando aviso para a nação e o povo de Israel, que, se eles não se
arrependerem e reformar os seus caminhos, ele destruirá sua nação e seu povo.

Guerras contínuas
Não há outra maneira de olhar para isto, no entanto, não haverá nenhum velhos, também poderia ser
uma referência ao fato de que a nação de Israel já não estará sob a proteção de Deus e será, portanto, ser
envolvido em guerras contínuas, que a história dá provas de.

Setenta anos de miséria
E o homem da sua, quem não deve cortar do meu altar, será para consumir os teus olhos e de se afligir
o teu coração: e todo o aumento da tua casa morrerão na flor da idade deles. Eu Samuel 03:33

Lembre-se: Deus disse a Jeremias que haverá um pequeno número do povo de Israel, à esquerda e a
partir deles Deus irão reconstruir a nação de Israel, no entanto, durante os anos setenta, as pessoas, sendo
escravos, não viverá na idade avançada.

Um sinal de extremo
E isso será um sinal até o thee que recairão sobre teus dois filhos, Hofni e Finéias; em um dia eles
devem morrer os dois. Eu Samuel 03:34

Lembre-se: Deus está falando com o profeta Eli sobre iniqüidades dos seus dois filhos. No
versículo acima, Deus está dizendo que ele irá revelar a verdade de suas previsões de tempos vindouros, com a
morte de ambos os filhos de Eli.

Lembre-se também: Samuel viveu cerca de 1170 A.C., ou cerca de 500 anos antes de Jeremiah.
Isto também é para deleitar-se com aqueles da época de Jeremias, que Deus tem profetizado estes terríveis
acontecimentos há muito tempo e não apenas alguns anos antes de acontecerem, como é o caso de Jeremias.

Deus serão feito
Como você pode recordar, não foi até que Deus tirou a vida do filho primogênito do Faraó, que faraó
finalmente creu em Deus. Então, isto parece a única forma dos que judeus vão aceitar a palavra de Deus como
verdade, dando a profecia de que ambos os dois filhos de Samuel vão morrer no mesmo dia. Espero que o leitor
já acreditam que a palavra de Deus é a verdade, e quando Deus diz, "farei isto," que você pode ter dúvidas, isso
será feito. Quando Deus diz que um terço da terra, um terço do mar e um terço do homem vão morrer, eles vão
morrer, e que o tempo da grande guerra é agora sobre nós. Como tenho mostrado no capítulo intitulado "a
grande guerra", esta morte e destruição começa em 25 de junho de 2015.

O ungido
E me levantarei um sacerdote fiel, que deve fazer de acordo com o que está no meu coração e em minha
mente: e -lhe construir uma casa de certeza; e ele deve andar antes de meu ungido para sempre. Eu Samuel
03:35

Este versículo é uma previsão de um evento futuro, a vinda do Messias, como revelado pelas palavras
"ungido para sempre," que é uma referência a Jesus Cristo. Até Jesus, Deus era outros homens a voz na terra,
mas sempre houve uma falha na mensagem que eles pregavam. Desta vez, Deus enviará o seu filho unigênito
para ser a sua voz.

Ama o teu próximo
E eles devem ensinar não mais cada homem seu vizinho e cada homem seu irmão, dizendo: "conhecer o
senhor: para eles serão todos me conhecem, desde o menor deles até o maior deles", diz o senhor: "Pois eu
perdoarei a sua iniqüidade, e me lembrarei de seus pecados não mais." 34Pois Jeremias
Após a grande guerra e a grande tribulação, quando os únicos deixaram sobre a terra são dos filhos de
deuses e ter os Mandamentos escritos em seus corações, haverá ninguém precisa manter o segundo mandamento
de Jesus, "Ame o próximo," todos já sabem Deus e, portanto, não precisará ser apresentado a Deus , já saberão
que ele.
A coisa que você deve tomar de notar aqui é que o conceito de amor ao próximo não se originou com
Jesus, como você pode ver, Jeremiah deu a profecia, 600 mais anos antes do nascimento de Cristo.
Você notou, esta "nova aliança" se parece muito com o que terá o fim dos dias fiel e não a nação de
Israel, que dá assim a verificação e o apoio que esta profecia é do primeiro advento de Cristo e não para a nação
reconstruída de Israel setenta anos após a época de Jeremias.
É intenção de deuses que esta aliança seja para os descendentes de Jacó, no entanto, como todos
sabemos, que Israel rejeita o Messias, "Jesus", assim, perdem sua herança. Essa possibilidade, tenho certeza de
que Deus estava ciente iria acontecer e é ilustrada no seguinte versículo.

Israel, uma nação
Essas ordenanças afastar-me, diz o senhor, se a semente de Israel também deixará de ser uma nação
diante de mim para sempre. Jeremias 31:36
Isto é uma previsão terrível que a nação de Israel, que existe durante as primeiras décadas do século
XXI, deve ter em consideração. O que Deus está dizendo neste versículo é que ele está ciente de que os
falecidos de Jacob irão rejeitar Jesus como o Messias, e quando isso acontecer, Israel deixará de ser uma nação
diante de Deus por mais tempo. Deus dará a herança que deve ter pertencido à nação de Israel, para um novo

povo; aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, escrito em cima de
seus corações e não como leis esculpido em pedra. A nação de Israel, que agora existe, não está sob a graça de
Deus. Foi estabelecido com o auxílio das forças do anti-Cristo, não por Deus. Você vai entender que isso é
verdade, quando você entender quem são os dez reis, que são dadas a profecia de no livro do Apocalipse.

Ezequiel
No livro de Ezequiel, Deus elicia Ezequiel como fez Jeremias, para advertir a nação de Israel. Exceto
com Jeremias, foi vários anos antes da invasão da Babilônia, e com Ezequiel, foi durante a invasão real e depois
o remanescente dos judeus foram levados para a Babilônia como escravos.

Avisos de Deus
E ele me disse: "filho do homem, mando-te para os filhos de Israel, para uma nação rebelde que tem se
rebelou contra mim: eles e seus pais têm transgredido contra mim, até o dia de hoje." Ezequiel 2:3
Mesmo nesta data tardia, depois de ter sido avisados através de Jeremiah, que as pessoas e os líderes de
Israel ainda não aceitar que eles estão em oposição a vontade de Deus, é por isso que eu tenho cunhou a frase,
"cego como um judeu."
E vós deveis falar minhas palavras para eles, se eles vão ouvir, ou se eles irão conter: porque eles são
mais rebeldes. Ezequiel 2:7
Deus revela sua consciência que o povo de Israel é rebelde, mesmo quando os babilônios são às suas
portas.
Mas tu, filho do homem, ouve o que te digo; "Não sejas rebelde rebelde como essa casa: Abra sua boca
e comer o que eu te dê." Ezequiel 2:8
Deus pretende enviar Ezequiel no meio do povo de Israel, para anunciar suas palavras de advertência.
Deus também revela e diz a Ezequiel que as pessoas para a maior parte não ouvirá dele, pois são rebeldes contra
Deus e suas leis.
A frase, "abre a tua boca e como que eu dou a ti," significa ouvir o que Deus lhe diz e entender e
excepto as palavras de Deus e não ignorar ou rejeitá-las como o povo da nação de Israel.

Como eu disse, não vou explicar cada versículo em Ezequiel, deixá-lo até você, em seus esforços de
"diligentemente buscando Deus," para ler e decifrá-las você mesmo.

Penitências Ezequiel
Depois de um tempo, Ezequiel percebe que Deus pretende destruir a nação de Israel, usando o poder do
exército babilônico. Em um esforço para obter misericórdia para com seu povo, Ezequiel dá oração a Deus.
Como resultado desta oração, Deus dá uma penitência que Ezequiel deve suportar a ganhar esta misericórdia.
Mentir tu também ao vosso lado esquerdo, e punha a iniqüidade da casa de Israel sobre ele: de acordo
com o número de dias em que nela te deitarás prestarás sua iniqüidade. Ezequiel 4:4
Deus está dizendo a Ezequiel que Ezequiel tomará sobre si mesmo, as iniquidades da casa de Israel. Em
penitência por essas iniqüidades, Deus diz Ezequiel deitar do lado esquerdo por 390 dias.

390 anos de injustiça
Para que eu pus em cima do thee os anos da sua iniqüidade, de acordo com o número de dias, três
duzentos e noventa dias: Então tu deverás suportar a iniqüidade da casa de Israel. Ezequiel 4:5

Tomam nota: aqui o que Deus está dizendo, pois é importante que você entenda isso, pois tem a
ver com sobre as profecias que seguem em Daniel e Apocalipse.
"Eu pus em cima do thee, os anos da sua iniqüidade," o que isto quer dizer, é que a nação de Israel,
entrou em rebelião e a iniqüidade contra Deus por anos, 390 anos para ser exato.
"De acordo com o número de dias" Ezequiel vai levar a iniquidade dos anos em dias, não anos. "Três
duzentos e noventa dias",

Um dia por um ano
A nação e o povo de Israel desafiou Deus 390 anos e Ezequiel este suportará a 390 dias sobre si. Em
outras palavras, um ano na iniqüidade da nação de Israel é dada a Ezequiel em um dia de penitência, ou "um
dia por um ano." "Então tu deverás suportar a iniqüidade da casa de Israel."

Então Deus diz Ezequiel, que, para cada ano de iniqüidade, ou 390 anos, ele carregará sua punição, por
390 dias. Deus tem sofrido a desobediência e a rebelião da nação de Israel, há 390 anos. Isso me mostra seu
amor e paciência para um povo, tão indigno de seu tratamento especial, que colocou este povo acima de tudo
outras nações do homem.

Quarenta dias pelos pecados de Judá
Quando tu tiveres realizado-os, deite-se novamente de seu lado direito, e dirás a iniqüidade da casa de
Judá quarenta dias: designei-te cada dia por um ano. Ezequiel 4:6
Depois de Ezequiel permaneceu do lado esquerdo por 390 dias, (que é mais de um ano) um dia para
cada ano que Israel está quebrado desde as leis de Deus e, em seguida, tendo terminado isto, ele então tem que
virar para o lado direito por 40 dias, a cada dia por um ano, para a iniqüidade da casa de Judá.

Capacidade de Deus para perdoar
Isto diz-me, que a nação como um todo teve 390 anos, desviaram as leis de Deus, no entanto, Judá teve
apenas vadios por 40 anos antes que Deus dá esta penitência para Ezequiel. É compreensível, então por que
Deus está zangado com a nação de Israel. Se você fosse Deus, teria tal paciência e amor para uma pessoas como
estas? É uma coisa boa para aquelas pessoas que eu não sou Deus, para que tentar ser um com Deus, parecem
não ter em mim a capacidade de perdão que Deus tem.
Mais uma vez, Deus nos diz, ele nomeou um dia para cada ano. Como eu disse anteriormente, este
entendimento é importante para eles têm uma poderosa influência nas profecias de Daniel e Apocalipse.
Portanto tu deverás definir teu rosto para o cerco de Jerusalém e o teu braço, deve ser revelado, e vós
deveis profetizar contra ela. Ezequiel 4:7
E, eis que, darei a bandas sobre ti, e tu shalt de mil não transformar ti de um lado para outro, até tu
teres terminou os dias de vosso sítio. Ezequiel 4:8
Para garantir que Ezequiel não vacile em sua penitência, Deus vai aleijar Ezequiel, assim ele não será
capaz de se mover.
Como você pode ver, Deus deu a Ezequiel a responsabilidade de pagar penitência pelos pecados de seus
irmãos e sua nação. No entanto, há uma razão para isso. Deus não é ter um homem pagar pelos pecados da

nação, pois ele sabe que aqueles que vivem nos anos de Ezequiel e pode ouvir as palavras de Deus através das
profecias de Ezequiel, não aceitará esses avisos. O que Deus está olhando para, são aqueles que sobrevivem a
este calvário aproximando como predito por Jeremias, setenta anos, portanto, ao ler os escritos de Ezequiel e,
portanto, saber o que eles precisam fazer para recuperar seu lugar como povo escolhido de Deus.

Um remanescente preservado
Ainda eu vou deixar um remanescente que vós podem ter alguns que escapará a espada entre as
Nações, quando vós devem ser espalhados através dos países. Ezequiel 6:8
Mais uma vez, Deus dá garantia de que ele vai salvar alguns, para reconstruir a nação de Israel, com
setenta anos, portanto.
Que fuga de vocês deve lembrar-me entre as nações para onde eles serão levaram cativos, porque estou
quebrado com seu coração vagabundo, que tem saído de mim, e com os olhos, que a prostituição depois de seus
ídolos: e eles devem se detestam para os males que cometeram em todas as suas abominações. Ezequiel 6:9

Coração vagabundo
Deus usa a frase, "coração vagabundo", para simbolizar os judeus falling away from a fé de Deus, que
atrás de falsos deuses e outras atividades pagãs. Isso também tem rolamento no livro do Apocalipse, quando
Deus simboliza o anti-Cristo como uma mulher meretriz, quem é a mãe das meretrizes .
Deus usa a frase, "a prostituição após o ídolos," para simbolizar as atividades pagãs que os judeus se
dedicam, ao tempo da conquista babilônica. Pense desta forma, se você ir de uma prostituição, então você está
procurando por uma prostituta, Deus usa o simbolismo do anti-Cristo como sendo uma meretriz, (prostituta),
para mostrar que aqueles que não guardam os dez mandamentos e adotaram o falso evangelho de Satanás, como
tendo encontrado a prostituta eram prostitutas depois.

Os redimidos de Israel
e eles devem se detestam para os males que cometeram em todas as suas abominações. Este é
esperança do Deus. Deus pressupõe que se a nação de Israel é destruído e o povo voltou a escravidão de outro
rei, então eles devem abrir os olhos e ver a maldade de seus caminhos e se arrependam de seus pecados.

E saberão que eu sou o senhor, e que eu ainda não disse em vão que faria este mal-lhes. Ezequiel
06:10
Como você pode ver, a razão pela qual Deus faz com que esta calamidade que acontecesse a nação de
Israel, é para limpar aqueles que abandonaram a ele e a seus mandamentos, assim o palco para um renascimento
de todos aqueles que se arrependerem os pecados de seus pais e mais uma vez obedecer as leis de Deus e adorálo como ele comandos que ele ser adorado.

Tomam nota: que Deus se refere a eles e seus assuntos com ídolos e outras transgressões contra as
leis de Deus, como sendo putas e putas, isso tem relevância na revelação, quando Deus nos fala sobre o antiCristo, e como Deus retrata-la como uma meretriz sentada na parte de trás da besta escarlate couored, que é o
falso evangelho de Satanás.

As disciplinas do pai das crianças
O versículo acima também mostra que Deus não sente-se e brigar com seus filhos rebeldes com apenas
palavras; Ele faz hidromel disciplina também. Esta é uma lição para todos quem são os pais que devem assumir
sua liderança de Deus, não só ameaçam a disciplinar os seus filhos, de vez em quando na verdade deve
distribuir a punição que ameaçam, mais seus filhos vão perder o respeito por você. Durante anos, Deus alertou a
nação de Israel, no entanto, o povo ignorou os avisos, porque eles vieram para supor que Deus era o cão que
ladra e não morde. A ira que Deus está a distribuir na forma da conquista de Babilônia, Deus está mostrando
que ele tem, mortos, mordida e, portanto, não deve ser ignorado.

Os anciãos perguntar a Deus
Nos seguintes versículos, Deus dá a sua queixa com Israel, e por que ele está terminando a antiga aliança
e oferecendo aos filhos de Israel uma nova aliança. Não a nação de Israel, porque eles têm perde sua herança
não aceitando Jesus como Deus na carne de um homem, mas para todos aqueles que guardam os mandamentos
de Deus, que, como o apóstolo Paulo, conhecido como andar no espírito do senhor, é a ele que destina-se a nova
aliança, judeu e gentio parecido.
E aconteceu no sétimo ano, no quinto mês, no décimo dia do mês, que alguns dos anciãos de Israel veio
para inquirir do senhor e sentou-se diante de mim (Ezequiel). Ezequiel 20:1

Neste momento a nação de Israel está sob ataque dos babilônios, então eles mandam uma Comissão de
anciãos para Ezequiel, que sabem ser um profeta de Deus, para saber de Deus. Não sei qual é a data dada como
nós dizer anos, mas presumo que seja uma data usando a invasão inicial dos babilônios como ponto de partida.
Também poderia ser a quantidade de tempo de quando Ezequiel primeiro começou a dar avisos de Deus para a
nação de Israel; ou também poderia ser uma referência para o reinado do rei atual de Israel.

Deus é ofendido
Então veio a palavra do senhor-me, dizendo, "filho do homem, fala aos anciãos de Israel e disse-lhes:
assim diz o Senhor Deus; São vós vir inquirir de mim? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu irá não ser
perguntou por você." Ezequiel 20:2-3
A palavra "Inquired" é definido como: fazer uma pergunta, para tentar descobrir os factos
de um caso. Sugiro que o que os anciãos queriam saber era por isso que Deus estava permitindo que os
babilônios a chover destruição sobre o seu povo. Então, completamente que ignorante dos seus pecados, eles
ainda não entenderam a ira que tinham incendiado em Deus sobre sua recusa para dar adoração a ele como ele
que Deus ordenou. Uma lição que os cristãos e os judeus de hoje são alheios ao bem.

Como eu vivo
Deus está mostrando sua raiva dos anciãos de Israel. Os que abandonaram as suas leis e têm vindo a
Ezequiel, que sabem estar em comunicação com Deus, para perguntar a Deus, e Deus responde com, "como eu
vivo, diz o Senhor Deus, eu vou não ser perguntado por você."
Deus é insultado que eles precisam para questionar a Deus por suas razões, quando eles já devem saber,
depois de vários anos sendo avisados primeiro por Jeremiah e depois novamente por Ezequiel.
Irás tu julgá-los, filho do homem, irás tu julgá-los? Causar-lhes saber as abominações de seus pais:
Ezequiel 20:4
Deus está dizendo a Ezequiel para condenar estes anciãos e mostrar-lhes seus maus caminhos e aqueles
de seus pais.

Novamente Deus dá reparação
E dizer-lhes: assim diz o Senhor Deus; "Durante o dia quando eu escolhi a Israel e levantou minha mão
para os descendentes da casa de Jacó e fiz lhes na terra do Egito, quando levantei a minha mão-lhes, dizendo:
eu sou o Senhor vosso Deus;" Ezequiel 20:5
No dia em que levantei a minha mão-lhes, para trazê-los para a frente da terra do Egito para uma terra
que eu tinha espiou para eles, que mana leite e mel, que é a glória de todas as terras: Ezequiel 20:6
Então eu disse-lhes: "vós lançar fora todos os homens as abominações dos seus olhos e contaminam
não vos com os ídolos do Egito: Eu sou o Senhor vosso Deus." Ezequiel 20:7

A localização do jardim do Éden
Sempre que Deus refere-se a terra não é a nação de Israel, ele dá elogios da terra, como ele faz aqui,
quando ele se refere a ela como aquela que é a glória de todas as terras, embora não diz tanto quanto em
qualquer lugar na Bíblia, sugiro que Deus tem tal alta estima por esta terra, porque é o centro da área que ele
descreve como a terra do Éden , e acho que Jerusalém e o templo em particular sente-se sobre o mesmo lugar
que Adam morado uma vez. A área que foi e é a terra do Éden é especificada em Gênesis 2:8-02:14, do Rio
Eufrates, à Etiópia, incluindo Egito. Estou na expectativa de que depois de ler estas últimas frases você abaixe
sua leitura das minhas palavras e vai para a Bíblia e procure se a localização do Éden é revelada na verdade
como eu sugiro.

Expulso de seus caminhos pecaminosos
Mesmo que Deus foi insultado pelos anciões, chegando a chamá-lo, ele lhes dá resposta à sua pergunta
de qualquer maneira.
Mas eles se rebelaram contra mim e não iria ouvi-me: não cada homem lançar fora as abominações dos
seus olhos, nem eles fizeram abandonar os ídolos do Egito: Então eu disse, derramarei o meu furor sobre eles,
para realizar minha raiva contra eles no meio da terra do Egito. Ezequiel 20:8
Deus está dizendo estes anciãos que ele tinha dado o aviso para aqueles que vieram do Egito, antes
mesmo de eles deixaram o Egito e que ele esteve perto de destruí-los mesmo assim por causa de sua
desobediência.

Mas eu forjado pelo meu nome, que não deve ser poluída antes os pagãos, entre os quais estavam, em
cuja vista me fiz conhecido-lhes, em trazê-los para trás fora da terra do Egito. Ezequiel 20:9
Deus rescindiu a raiva dele enquanto as pessoas ainda estavam no Egito, a fim de salvar a face antes os
egípcios. Deus tinham se mostrado aos egípcios que ele tinha para os judeus, em todas as pragas que ele infligiu
o Egito.
Portanto, os fez sair da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Ezequiel 20:10
E eu dei-lhes meus estatutos e mostrou os meus juízos, (os dez mandamentos), que se um homem fizer,
viverá mesmo neles. Ezequiel 20:11

Sábado do Deus é um sinal
Além disso também dei os meus sábados, para ser um sinal entre mim e eles, que eles podem saber que
eu sou o senhor que santifica-os. Ezequiel 20:12
Deus está explicando a estes mais velhos que ele, Deus tinha dado aos judeus, suas leis e mandamentos,
que, no retorno para a terra prometida, eles eram manter as suas leis. O que isso equivale a é Deus dando
testemunho relativo a segunda aliança que ele fez com a nação de Israel.

Tomam nota: embora afirma isto em outro lugar na Bíblia, a manutenção do sábado do sétimo dia
é um sinal entre você e Deus, que te é santificados por ele e só por adorar a Deus como ele ordena que você
pode ser santificada. Eu explico assim que você vai entender, que para observar qualquer outro dia da semana
como o sábado, como domingo, é estar em desobediência a Deus, definindo assim você além de Deus.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto: eles não andaram meus estatutos e eles
desprezaram meus juízos, que se um homem fizer, viverá mesmo neles; e meus Sabbaths eles grandemente
poluídos: Então eu disse, eu iria derramar minha fúria sobre eles no deserto, para consumi-los. Ezequiel 20:13
Tanto quanto eu estou preocupado, este versículo suporta o que expliquei sobre o sábado de domingo.
Neste versículo, Deus mais uma vez está informando os anciãos que ele chegou perto de destruir a nação de
Israel, mesmo antes de eles cruzaram o rio Jordon, enquanto eles ainda estavam no deserto. Apesar de todos os
milagres e maravilhas que estas pessoas testemunharam com seus próprios olhos, eles ainda se rebelaram contra
Deus e seus mandamentos.

Mas eu forjado pelo meu nome, que não deve ser poluída antes os pagãos, em cuja visão trouxe-os para
fora. Ezequiel 20:14
Ainda também levantei a minha mão para eles no deserto, que não iria trazê-los para a terra que eu
lhes tinha dado, de leite e mel, que é a glória de todas as terras; Ezequiel 20:15
Como já disse antes, Deus refere-se à área de terra dada a Abraão e seus descendentes, como a glória de
todas as terras, que estou convencido ele faz porque é o mesmo lugar onde era o jardim do Éden.

Porque Israel rejeita a lei de Deus
Porque desprezou os meus juízos e não entrou meus estatutos, mas poluído meus Sabbaths: para o seu
coração foi após os seus ídolos. Ezequiel 20:16
No entanto, evitou meus olhos de destruí-los, nem eu fiz um fim no deserto. Ezequiel 20:17
Mas eu disse a seus filhos no deserto, andar vós não nos estatutos de vossos pais, observar seus
julgamentos, nem desonrar-se com seus ídolos: Ezequiel 20:18
Eu sou o Senhor vosso Deus; andar nos meus estatutos e manter os meus juízos e fazê-las; Ezequiel
20:19
E santificar os meus sábados; e eles serão um sinal entre mim e você, para que saibais que eu sou o
Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20
Para manter as leis de Deus é um sinal entre você e Deus, que é o Deus da criação, quem você adora e
nenhum outro. Se não cumprirem os dez mandamentos, não há sinal, então como é Deus para saber que você
adora ele ou alguma invenção do seu próprio.

Ele viverá mesmo neles
Não obstante as crianças se rebelou contra mim: eles não andaram meus estatutos, nem mantidos meus
juízos para fazê-las, que se um homem faz, ele deve ainda vive; Eles poluíram meus Sabbaths: Então eu disse,
eu iria derramar minha fúria sobre eles, para realizar minha raiva contra eles no deserto. Ezequiel 20:21
Você tem que perceber que Deus está repetindo a seguinte frase? "Ele deverá viver nelas."

Deus não usa palavras, mas que têm significado e propósito. Estas palavras que Deus está nos dizendo
que se nós guardamos as suas leis, (os dez mandamentos), que em fazê-lo, vamos viver nas leis. Eles serão uma
parte de quem nós somos, e não as leis escritas tabelas pedras mas traços morais escritos em nossos corações.
Como você pode ver, Deus teve várias queixas contra o povo de Israel namoro que todo o caminho de
volta quando eles ainda estavam na escravidão no Egito. Então, enfurecido pela sua recusa para guardar seus
mandamentos e sábados, ele veio perto de destruí-los antes mesmo de eles tinham atravessou o rio Jordão para
entrar na terra prometida.

Tomam nota: o que Deus diz, "hallow meus sábados; e eles serão um sinal entre mim e você,
para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus," a guarda do sábado é um sinal entre aqueles que mantêm o
sábado de Deus, o sábado do sétimo dia como soletrado para fora no quarto mandamento e Deus. Este sinal diz
a Deus que aqueles que guardam o sétimo dia sábado fazê-lo de amor e respeitam por ele o verdadeiro Deus.
Para não guardar o sábado, é também um sinal, um sinal de que você não ama o Deus verdadeiro, e
que não tens respeito por ele. Para "hallow meus Sabbaths" significa para santificá-los. O sábado do sétimo dia
é um dia santo, porque Deus fez holly. Nenhum outro dia da semana é sagrado, por conseguinte, para observar
qualquer outro dia da semana como o sábado, como Sunday, que não é sagrado, então a fazê-lo está em
oposição direta à vontade e adoração a Deus, fazendo o sábado domingo uma observância profana.
Deus continua a listar suas queixas, versículos 22 a 31, até a razão para a visita pelos anciãos é revelado.

Para servir de madeira e pedra
E isso que vem em sua mente não será de todo, que vos diga, "seremos como os pagãos, como as
famílias dos países, para servir de madeira e pedra." Ezequiel 20:32
Em sua tentativa de buscar a Deus para parar esta invasão de Babilônia e sua posterior destruição de
Israel, os anciãos pretendem provocar Deus a retratar-se, em que ele só vai mandar os remanescentes do povo
de Israel para as Nações pagãs para servir de madeira e pedra, que é uma referência para o que os ídolos são
feitos de e das terras para onde são enviadas , assim removendo-los ainda mais longe a adoração do Deus
verdadeiro.

Eu te dominará
Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente com uma poderosa mão e com um braço esticado para
fora e com fúria derramado, eu te dominará: Ezequiel 20:33
Os anciãos de Israel vieram perguntar a Deus, não para pedir perdão, mas para pedir a Deus a renegar a
sua intenção de destruir a nação de Israel, por causa dele nomes, como ele se retratou sua destruição antes, seus
nomes de Deus. A resposta de Deus é que os anciãos não usará isso como uma forma de causar Deus a retratarse de destruir Israel outra vez, e que Deus governará sobre eles como comandos, por sua vontade e não deles.
Adoramos a Deus exatamente como comandos ou nós não adorar a Deus em tudo. Se você não vê isto é verdade
ainda, temo que você está verdadeiramente perdido.
E vai lhe trazer para fora do povo e irão se reunir fora dos países onde vós estão dispersos, com uma
poderosa mão e com um braço esticado para fora e com fúria derramada. Ezequiel 20:34
Há muito mais no livro de Ezequiel, e encorajo-vos a lê-lo, não porque ele vai te dar qualquer visão mais
quanto à forma de adorar a Deus como ele comandos, mas o que se abateu sobre seu próprio povo escolhido
quando eles pararam de adorá-lo como ele ordenou, que é um aviso de que aqueles que se chamam cristãos, mas
se recusam a adorar a Deus como ele ordena que façamos , como o está escrito nos dez mandamentos.
Neste capítulo inteiro, eu tentei mostrar as diferenças entre Deus, Jesus e Satanás. Quem então deve dar
adoração a? Você acreditar que a palavra de Deus, como está escrito ou acreditar que que não foi dito por Deus?
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