Урок 14
Ісус, вірші сатани, порівняння
Куди йти тут
Тепер, коли ми навчилися вивчення Біблії, постійно задаючи питання Бога в молитві і потім
шукає відповіді, як він дає нам напрямок, дозволяє продовжувати з приходять до розуміння того, що
сатана, хто і що його анти Христос а потім, хто і що його лжепророк. Роблячи таким чином, ми
побачимо контраст між двома Євангелія.

Два Євангелія
Пам'ятайте: Сатана намагається замінити церкви Христа, яка заснована на Святої Євангелії
Божої з помилковими церкви сатани, яка заснована на помилкових Євангелії сатани. Для вас, щоб мати
можливість сказати одне від іншого ви повинні розуміти, хто є Ісус.

Пам'ятайте занадто: знаючи ідентичності анти Христос не приведе вас до спасіння, але
знаючи, хто є Господь Ісус і діє на основі покаже вам шлях до відкуплення і спасіння.

Пророки кінця днів
Бог дає нам відповіді щодо того, які сатана і його анти Христос і лжепророк через своїх пророків.
Первинний пророків, які стосуються ідентичності анти Христос є Єремія, Єзекіїль, Даніель і апостол
Іван.
Бог умови пророків, щоб дати попередження нації і народ Ізраїля, а також дати прогнози
майбутніх подій відбуваються сотні а в деяких випадках тисячі років в майбутнє. Це він зробив як
спосіб довести всім, хто читав пророцтва, що він Бог існує, він Бог є реальним, і він Бог знає і бере

участь у справах людини, і даючи заходи боротьби брехні і обманів сатани. Бог дає нам пророцтв, тому
що Бог каже: "я є Бог, і я можна перевіряти його"

Сатани особистості показав
Перш ніж ми заглибимося фактичного пророцтв, я хочу, щоб дати вам порівняння які сатана-на
відміну від Ісуса Христа (Бога). Одним з інструментів, які необхідні, щоб з'ясувати, хто кого-то, є
поглянути на свої індивідуальність і морального характеру.

Падший ворог
Як упав ти з неба, Люцифер O, сином ранок! Як ти вирубують до землі, що послабити народи!
Ісаї 14:12
Ви могли б вважати ці вірші пророцтва прийдешнього. Це вище віршах має на увазі сатана як
вже маючи були вирубані на землю. Правда, Сатана був змушений з неба і вниз до землі, але на сатани
викривлених увазі він тепер лінійок Земля і все, що на ній йому належить.

"Я" проблема
За: ти сказав в серці своїм, я будуть підніматися на небо, я буде колихати моїм троні вище
зірочок Бог: я буде також сидіти на горі заповіту, в боки півночі: Ісаї 14:13
Ви помітили особистості сатани, "я буде сходити на небо, я буде колихати моїм троні вище
зірочок Бога:" сатани говорить нам, що він буде більше, ніж Бога, коли він говорить, що він буде вище
Бога. Він, здається, бути страждають є проблемою ",я". Сатані, все це про нього, я, я, я, мене, мене,
мене.

Комплекс меншовартості
Я буде підніматися вище висот хмари; Я буду як Всевишнього. Ісаї 14:14
Сатана використовує Бога й Боже здібностей як вимірювальні stick надають значення своїх
силах. Сатана не може сказати, "це є те, що I зробимо," і побудувати звідти, замість цього він повинен

сказати: "я краще, ніж Бог, я буду робити краще, ніж Бога." Він використовує те, що він має намір
замінити як вимірювальні stick до того, що він хвалиться, що він може зробити. Я завжди вважав людей
як це бути слабким, егоцентричний, коротше кажучи, програли. З мого досвіду це рідкісний, коли хтонебудь з такою особистості ніколи не досягає нічого варто. Це особистості поширені серед декількох
людей я зустрів. Вони мають для порівняння їх здібності дуже людині вони говорять всіх, що вони
краще, ніж, яка розповідає мені, крім того, є проблемою ",я", вони мають неповноцінності.

Збили
Поки ти будеш бути збитий в пекло, в сторони котловану. Ісаї 14:15
Ось пророцтва майбутні події, Бог говорить сатани і тих, хто читав Біблію, що сатана вже
втратили боротьба, що його долю яму Hells вогню.

Людина презирства
Вони, що побачити тебе вузько повинен дивитися на тебе і розглянути тебе, сказав: "це чоловік,
який зробив Земля тремтіти, який зробив shake царств;" Ісаї 14:16
Вузько дивитися на кого-то є дивитися на них з скептицизмом і
ненависть, як людина, яка не є безпечним.

Руйнівник світів
Що зробив світ як на пустині і зруйнований міст що відкрив не будинок свою укладені? Ісаї 14:17
Знову ж таки Бог дає нам прогноз знищення сатани має і буде принести на землі і в серцях
ангелів і людині так. У цьому вірші Бог є виявлення сатана як вже маючи зруйнований міст світу, який
передбачено в книзі Об'явлення відбуваються під час Великої війни в кінці днів.
Всі царі династії Націй, навіть всі з них, лежать у славі, кожен у свій будинок. Але ти почувся
вигнані з твого могилу як огидну відділення, і як одягу з тих, що убитий, тяги через з мечем, що
спуститися камені яму; як тушу, ногами. Ісаї 14:18-19

Розглянемо ці два вірші як Бога показує його глузування для окремих Люцифер, і все, що він
встановив на станції як сатана.

Пам'ятайте: Слово, що сатана не просто розділяє Люцифер, а й усі, хто слідує за його
Євангелія, ангелів і людей, які падають з благодать Божу є сатана. Або ви любити Бога або ви
ненавидите Бога, немає не середній шлях.

Наміри Люцифера
Повертаючись до вище вірші, що все це означає виглядає наступним чином:
1. Люцифер говорить, "я буде сходити в небеса," це означає, він має намір зайняти місце Бога.
Він був одним з лише двох кутів, що стояли по обидві сторони від престолу Бога, але що
позиція не була досить добре для нього. Він прагне піти Up.
2. Люцифер каже: "Я буде колихати моїм троні вище зірочок Бога". Він прагне отримати чужу
престолу Бога. Він прагне піти Up.
3. Люцифер каже: "Я буде сидіти й на горі парафіяни." Він бажає інших поклонитися йому. Він
прагне піти Up.
4. Люцифер каже: "Я буде підніматися вище висот хмари". Він має намір панування і лінійки
судно над іншими. Він прагне піти Up.
5. Люцифер каже: "Я буду як найбільш високі". Він має намір витіснити, або видавати себе за
Бога і припустимо, його місце. Він прагне піти Up.
6. Чому Люцифер цього, він хоче, щоб "Glorify" себе над усіма іншими. Люцифер має проблему
"Я" , або як я часто рази сказав: "Я" проблема. Все йде про "Мене, мене, мене," навіть на
шкоду, хто згуртувати навколо і підтримати його. Він прагне піти Up.
Сатана є Принц обману і лежить. Враховуйте цей наступний вірш, коли просять інші відповіді
коли ви повинні шукати їх до себе в Біблії і в молитві до Бога.

Хай ніхто не обманює вас
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий
away першої і що людина гріх об'явлена загибіль; Хто opposeth і exalteth себе перш за все, Бог, або що
поклонялися; так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. Я Я Солунян 2:3-4
Це означає, що Сатана буде обдурив весь світ, і що вони будуть думати, що він є Бог, або як я
намагався відзначити, Сатана буде обманювати весь світ, замінивши його помилкове церкви і помилкові
Євангеліє за все, що Бога. Тільки за розуміння істинного сенсу слова в Біблії, ви будете бачити сатана за
себе і Бога, хто він є, істинний Бог. Що Бог говорить нам тут, є, що Сатана буде вдалося так добре в
обманюючи людства, що він буде ввести в і сидіти на троні Бога, як ніби він був Богом, і людства не
тільки повірите, він є Богом, але будуть поклонятися йому.

Людина не
Не дивитися на це як чоловік фізично введення у храм Бога. Бог використовує на символікою,
тому думайте про це як світової релігії, з сотні і тисячі церков, проголосивши бути церкви Христа.
Обман буде настільки успішним, що мільйони відвідувати ці церкви і дати поклоніння, але їх
поклоніння буде марно, для цього релігії та його Церкви проповідувати помилкових Євангеліє сатани.

Суть обману
Ви один з тих обману? Чи ви поклоніння в церкви сатани, незважаючи на те, що ви думаєте, що
ви поклонявся в церкви Христа? Як ви могли можливо знати? Суть обману в тому, що ті обману поняття
не мають, що вони обманюють.

Пам'ятайте занадто: що кращих розповів брехня є ті, які мають 90% істину в них. Бог
потребує, що ви поклоняються йому точно, як він команд; тому він потребує 100% правду. З Сатаною,
даючи вам правду 90% з 10% брехні змішуються в ви не відповідають, і ваш поклоніння зовсім даремно.

Особистості Бога, показав
Біблія є еліксир до обману. Послугами «еліксир» це ліки, яке приносить пр
о лікування. Тільки у вивченні Біблії, "дослідження, не тільки читати," і розуміння того,
що Бог говорить вам, ви зможете розпізнати сатани, хто він є і Бог, який він є.
Нехай цей розум в вас, який також був у Христі Ісусі. До филип'ян 2:5
Які, перебуваючи у вигляді Бога, думав, що це не захват бути Богові рівним? До филип'ян 2:6
Те, що все це означає в такий спосіб і тем розкрив мені вчення Девід Asscherick, чия писань Бог
познайомив мене з, хоча Давида і я насправді ніколи не зустрілися.

Бог принижує себе
Бог листя престолі в небеса, щоб стати людиною і не король або великого і могутнього чоловіка,
але смиренний тесляр. Ви можете сказати, що це Бог, відмовившись від його величності, що одного не
репутації. Бог спускається.
Але упевнився в немає репутації а надто на нього образ раба і було зроблено за образом і
подобою чоловіків: филип'ян 2:7

Стане предметом смерті
І знаходять у моді як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, навіть до
смерті на Хресті. До филип'ян 2:8
Хоча Ісус народився вільною людиною, він є лише один крок вгору від Бонда раб. Бог є творцем
Всесвіту, всюдисущий буття, поки він приймає на тілі людини, зроблені з порох землі. Бог спускається.

Ісус досвід смерті
Коли він прибив на Хресті, Ісус відчуває біль смерті. Бог є той, хто вічне вічне, дозволяє, що він
має досвід смерті, так що він може сказати, я би ходив у взутті, і я знаю вашу біль. Бог спускається.

Не тільки він досвід смерті, але дозволяє собі смерть загальні злочинця. Смерть, винайдена в
чаші, чорт візьми, витягти максимум біль і страждання, від тієї, яку прибили до хреста. Бог
спускається.

Ісус є Exalted і Glorified
Тому то Бог також hath високо підніс йому і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. До
филип'ян 2:9
Що в ім'я "Ісус" кожне коліно повинні цибуля, речей на небесах, і речі на землі і речей під
землею; До филип'ян 2:10
І щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. До филип'ян 2:11

Заради любові до своїх дітей
Чому Бог робить це? Він знижує себе від Господа Всесвіту для того, щоб повернути його дітей
хто відхилився від його правду. Він подає сам це з любов'ю до своїх дітей. Бог спускається.
З цих двох описи протилежних особистостей може вас, як ще не побачити різницю в які Бог є на
відміну від сатани зараз на?

Розуміння пророцтва
Цей нижче наводиться витяг з іншого писань Девід Asscherick. Тим не менш, є ще один аспект
контрафакції Бога, якому сатана вдається до для того, щоб досягти сатани найпотаємніше бажання того
йде вгору.

Мета пророцтва
Щоб установити Бога Біблії окремо від інших богів, як істинний Бог.
Пам'ятайте те, що колишній старих: бо я Господь, і іншого; немає Я є Бог, і немає нікого, як я.
Ісая 46:9

На "речі з старого," відноситься до семи днів творіння. Що Бог говорить, є те, що він творець, і, але
за його словами, немає інших Бога.

Точно виявити майбутнього і таким чином створити віри в серці
слухача.
Заявивши, до кінця з початку та з давніх часів речі, які не ще не зроблено, говорячи: мій адвокат
повинен стояти і я зроблю моє задоволення: Ісая 46:10
У пророцтва Бог говорить нам, майбутніх подій, так що ми, хто зараз живе після того, як ці події
відбулися можна побачити, що вони насправді прийшли пройти. Це дає докази того, що Бог є реальною,
для яких ще, але Бог створення можна передбачити майбутнє з 100% точності?

За Божим задоволення
Зверніть увагу на останню частину тринадцятого вірша, "і я зроблю все моє задоволення. " Що
Бог говорить нам тут є те, що він Бог, творець всіх, і саме завдяки його задоволення, що він створив нас,
і від свого задоволення, не наші, як він наказує, що ми поклоняємося йому. Якщо Бог велить бути
написано в Біблії, поклонитися мені, як я сказати вам, щоб поклонитися мені, то ви повинні
поклонятися йому в тому, що точні чином, будь-які додавання або віднімання для свого задоволення,
змушує його бачити вас як спроби поклонятися йому за вашого задоволення, яка є не поклоняючись
йому грою на всіх, і що поклоніння буде марно.

Дотримуватися Заповідей Божих
Ye повинен додає до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye
може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2

Щоб виявити до слухача думки і пріоритети слухачами власного серця.
Бог знає ваше серце бажання краще, ніж ви. Хоча ви можете не усвідомлювати це прямо зараз, ви
довго Божої любові. Прийшовши на розуміти, що пророцтва, Бог буде допомогти вам стає інтимний з
Богом. Тільки по близькості ви можете дійсно знати любові, чи то з іншою людиною або з Богом.
1. Намір представити Ісуса Христа і його серце потребує його слухача.

2. Біблійні пророцтва служить моральних мети, ефект перетворення і трансформації в
центрі слухача.

Пророцтва точки до двох речей
Перший: першого пришестя Христа.
Другий: Другий прихід Христа.

Пророцтва має три функції
Перший: щоб попередити країні і народу Ізраїля, що, якщо вони продовжували
нехтувати дотримування заповідей його і їх слайда в Язичництво, вони ризикують, втратити
свій заповіт створений між Богом і Авраама і потім продовжував з Якова а потім із Мойсеєм.

Другий: дати точний прогноз майбутнього людських і природних подій; таким чином
виявляється, що він Бог є реальною, для, хто ще міг передбачити майбутнє з 100% точність?

Третій: передбачити першого і другого пришестя Ісуса Христа і спасіння від гріха, який
пропонує його пришестя.

Для надання допомоги у відродженні душі
Біблія також має своєю метою покласти тих, хто вчитися і починають розуміти, що пророцтва,
через відродження їх особистостей і характер, (їх душі), від одного гріха, тому, хто не терпить гріха і
моляться Бога, як Бог команд, що він буде поклонялися.
Хоча ви, може бути не вірує чи думаєте ви поклоняються Ісусу Христу, але насправді
поклоняються помилкові Бога, як тільки ви зрозумієте пророцтва, вам буде перетворено на правдиву
віру в істинний Бог, тому що брехні сатани буде проявлятися до вас для брехня, що вони є.

Сатана прагне приховують правду
Не дивно, чому сатана має зробили його краще тримати правду від нас, сказавши нам, "Десять
заповідей більше не є аспектом християн поклоніння, тому що християни вище закону і врятував
благодаті Ісуса".

Історія Told перш ніж це станеться
Для того, щоб зрозуміти, хто і що антихрист, ви повинні бути прийняті через курс історії роль
сатана грав у здійснення справ людина. Не візьму вас по дорозі назад в Едемському саду, але навколо
року 630 BC і пророцтва Єремія, Єзекіїль і Даніель. Потім ми обов'язково попадемо в книга одкровення,
які прогнози подій ще до станеться і таким чином найбільш нагальних щоб наша потреба розуміння.
Це не мій намір йти туди кожен вірш в книгах Єремії та Єзекіїля, але вказав на цих пророцтв, які
Бог дав їм, які надають підтримку і розуміння на час закінчення пророцтва Даниїла та одкровення.

Єремія і Єзекіїля
У Бога redresses огляду проти народу Ізраїлю в книгах Єремії та Єзекіїля, ви можете побачити
порівняння між те, що Бог розшифровується як і, отже, команди своїх дітей, і те, що сатана
розшифровується як у свою опозицію способів Бог.
Як я вивчав книга Єремії я не міг не побачити, що історія є повторюватися. Єремії Бог є
вентиляція свій гнів і розчарування з людьми, народ Ізраїля, але я бачу цих попереджень, як сьогодні
відповідних, як всі ці багато століть тому. Ті, які називають себе християнином, є, як євреї назад їх, так
певні їх гарною репутацією з Богом, що вони не бачать їх помилка або їхніх гріхів. Зі знищення Ізраїлю
нації, цей світ, що ми сьогодні живемо скоро буде знищений. Так як ви читаєте не дивитися на це як
урок історії людей з давно, але порівнюють його вам і вашій церкві, і ваші особисті гріхи проти Бога.

Книга пророка Єремії
В навколо 629 BC Єремія, як і раніше, але хлопчик почалися видіння від Бога. Перший записаний
пророцтва, він дав проявляється у віршах нижче.

Пророцтва кінця нації
І сказав Господь до мене, з півночі, зло повинен повбивав усіх мешканців землі. Єремії 1:14

З інших півночі
Для ось, я закликаю всіх сімей царств Північної, говорить Господь. повернеться, і вони повинні
встановити кожен престолі при вході у ворота Єрусалиму і проти всіх них стіни навколо і проти всіх
Юдиних містах. Єремії 1:15

Місці на нація
І я буду вимовляти мій судових рішень проти них зворушливі їхнє лукавство, які мають залишив
мене, та кадив інших богів і поклоняються робіт своїми руками. Єремії 1:16
Через свої гріхи в відступлення від десяти заповідей і поклоніння інших богів і божкам зроблені
своїми руками Бог має намір відправити армію проти міст Ізраїлю, включаючи місто Єрусалим.

Винен Бога?
Так говорить Господь, "які беззаконня є вашим батькам встановлено, в мені, що вони далеко
пішли від мене і ходили після того, як марнославства і вони стають марними"? Єремії 2:5
Бог задавати запитання тих живих під час Єремія, "що неправди, і що мій короткий fallings, що
ви і ваші батьки повинні перестати поклоніння Me." Іншими словами, Бог питання, якщо щось не так з
ним, що робить його діти відвернутися від нього.

Виправити проти Ізраїлю
У найближчі кілька віршів Бог викладає його відшкодування з народу Ізраїля.

Язичницьким богам, враховуючи поклоніння
Для прохід через острови Chittim і побачити; Надіслати до Кедар і розглянути старанно і
подивитися, якщо буде така річ. Хто має нація змінив їх боги, які ще не боги? Але Мій народ змінили
свою славу за те, що не прибули. Єремія 2:10-11
У ці два вірші Бог є пояснивши, що ці інші народи, які Паган, не змінили спосіб вони
поклонятися своїм богам, які не боги на всіх. Для багатьох поколінь цих людей з Chittim і Кедар,
підтримали догмат про їх вірити система, з повагою і відданість справі. Ще Ізраїлевих синів змінили
вони поклоняються істинний Бог, той же самий Бог, який вивів їх з рабства Єгипту, незважаючи на всі
чуда, що вони були свідками на власні очі.

Попередження Божий гнів
Єремія переходить до дати попередження після попередження Божий гнів і неминучого
знищення Юдиних містах. Не тільки народ Ізраїлю не слухає, вони втомилися від Єремії доноси про них
і його прогнозів і песимізму.

Двох зол
Бути здивовані, O небеса, при цьому, бо і боятися жахливо, будьте дуже пустельному, говорить
Господь. Для моїх людей взяли на себе зобов'язання двох зол; вони мають залишив мене фонтан життя
вод і витесав їх на цистерни, broken цистерни, який може містити без води. Єремія 2: 12,13
Фонтан життя вод є посиланням на Бога дарувальник життя. Але для Бога, даючи життя до
землі, цій планеті будуть просто ще один мертвих рок кружляти навколо незначним зірки.
Broken цистерн, є посиланням на язичницькі ідолам і те, що вони не життя і тому не мають
можливості в даючи життя. «Цистерни» це інша назва для техногенних водосхо
вище .
Я не знаю, якщо я повідомив один, який я знав, що бути пророком Бога, що я повинен боятися
жахливо через мої гріхи, і що я пустельному через них, що я б переконання їх. Я хотів би думати, що я
хотів би звернути увагу на слова пророків і подивитися на себе і порівняти свої дії з тими espoused
Десять заповідей, вчення Ісуса, але якщо ставити в цій ситуації, я не можу знати напевно.

Я дивлюся навколо на всіх хто мене були бесіди з, що чули моє попередження про свої помилки і
що вони піддаються на обман сатани, поки вони відкидають те, що я кажу, думаючи, що вони вже
збережено в Ісуса і тому нема другого, щоб дізнатися. У цьому потім, у мене розуміння Бога
розчарування у зв'язку з євреїв під час Єремії.

Могутній нації
Ось, я принесе до нації вас від далеко, доме Ізраїлів, говорить Господь: це могутній нації, це
стародавніх нації, нації, мова якого ти знаєш не, ні understandest, що вони говорять. Єремії 5:15
У цьому вірші Бога, повідомляє народу Ізраїля, що цієї нації, що Бог пошле їх знищити не є
одним з багатьох народів, які боролися з в минулому, але нові нації, невідомим для них, і що навіть
мова, яка народ цієї країни будуть невідомим для них.

Чому Бог робить це зробити?
Та це буде прибути пройти, коли говорити, "тому то чинить Господь, Бог наш все це нам?"
Потім будеш ти на них відповісти, "зразок як ye мають залишив мене, і служив дивні богів у вашій
землі, так ви служити незнайомців у землі це не твоє." Єремії 5:19
Єремія дає пророцтва похмурі часи, які спіткає народ Ізраїлю, в найближчому майбутньому, час
від часу, що він говорить, що ці слова, дані йому Богом. Це є передбаченням народу Ізраїля, що
скорочуються назад в рабство, що вони до Мойсея. Бог також дає прогноз події, яка відбувається між
Єзекіїль і старших Ізраїлевих, як вони будуть Задавайте питання Бога, чому він дозволяє вавілонян, щоб
сіяти хаос на свій народ. Вони Задавайте питання, тому що вони так знають, що вони в порушення слово
Боже, вони не можуть бачити чому Бог буде мають намір покарати їх.

Сліпий як євреї
Історія має властивість повторюватися, і для мене це як сьогодні з християн. Пророцтва кінця
днів спрямовується на християн, але вони не бачать їх, а всіх інших релігій світу, що Бог є вентиляційні
його гнів на. Я бачу, Ранні християни мій час бути сліпим, як євреї Єремії час.

Нехай весь світ знає Божий гнів
Почути O землі: Ось, я принесе зла цього народу, навіть фрукти свої думки, тому що вони не
слухалися мої слова, ні ти мій закону, але відхилив його. Єремії 6:19
Не тільки Бог дає попередження про армії (вавілонського), який швидко наближається, хоча
народ Ізраїля не знають про свій підхід в той час Єремії робить ці прогнози, але він дає причина, чому
він так розлютився, що вони мають залишив його законами, законами Божими, що є Десять заповідей.
Єремія повторює попередження Бога до людей і серед правителів, але ніхто не вірить, і ніхто не хоче
почути.

Попередження для християн
Це має послужити попередженням для вас, хто читає ці сторінки, Бог говорить народ Ізраїлю, що
тому, що його люди перестали підтримання його закони, десять заповідей, має намір привезти на них, за
часів скорботи і знищити народ Ізраїля і відправити її вижили в рабство іноземних короля. Бог робить
це до свого обраного народу, тому як можете ви вважаєте, що він не вимагає християни, зберегти
заповідей його, і як християни, здебільшого, не дотримуватися Божих заповідей, він принесе зло на них,
а також?
Сьогодні ми вже у перших місяців світову війну і як я показав в розділі під назвою "Велика
війна" Голокост попередив про в одкровень, де одна третина землі, моря і людина помре, є, але кілька
тижнів, мало хто чув мої слова, і ще менше, хотів почути моє попередження. Ті, які я говорив воліють
продовжувати на у своєму житті, як якщо б світ буде тривати вічно.

Змінити ваших шляхах
Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів "Зм загинете і ваші справи і я призведе до зупинятися
на цьому місці". Єремії 7:3
Якщо народ Ізраїля, ще коригувати свої шляхи і повернутися до правдивої віри в Бога, який є
збереження десяти заповідей, то він Бог запобігатиме цей іноземець армії (Вавилон) робити їх будь-якої
шкоди. Це попередження є дійсним для християн сьогодні, а також. Здебільшого християни не тримати
Десять заповідей, та не тільки зберегти деякі але не всі, яка так само, як не збереження будь-якого з них.
Слово Боже повинні підкорився в повному обсязі, не шматочок їжі, це все, або нічого.

Божа обітниця
Бо якщо ви ретельно внесення поправок загинете і вашої справи; Якщо ви ретельно виконувати
рішення між чоловіком і свого ближнього; Єремії 7:5
У цьому вірші Бог дає конкретні несправедливість, що євреї є винним. Очевидно, законі
Мойсеєвім не подаватиметься однаково проти всіх громадян, що деякі отримують пільгові умови
порівняно з іншими.
Якщо будете пригнічувати не незнайомець, доходить і вдова і пролив кров не безневинні в цьому
місці, ні ходити після інших богів своє серце: тоді я призведе до зупинятися в цьому місці, на землі, яку
я дав вашим батькам, навіки і коли-небудь. Єремії 7:6-7
Якщо народ Ізраїлю повернутися до істинного і правильний поклоніння Богу, як було зазначено в
десять заповідей, заповіді Мойсея, тоді Бог запобігатиме цієї інші нації, знищити їх. Як ми знаємо,
ізраїльтяни відкинули Єремії попередження, а Вавилон зробив прийти і знищити храм і народ Ізраїлю.

Конкретні Redresses
Вище скарг є ще раз конкретні redresses, що Бог має проти Ізраїлю нації. Вони відносяться до 5
заповіді, "Честь матері і батька," 6 заповідь, "Не вбивай," , а також першого, другого і третього
заповіді, які відносяться до "Мають інших богів передо мною," "Ти будеш не є якісь божкам або
ідолів," і третій заповідь, "Ти будеш не призивай Імення Господа надаремно."

Боже попередження століть
Але те, що я наказав їм, говорять, "підкорятися мій голос, я буду вашим Богом та ye повинен
бути Мій народ: та ye ходити в усіх відношеннях, що я наказав вам, що це може бути добре тобі."
Єремії 7:23
Це вище попередження було приділено Ізраїлю нації до, як показано нижче.
Тепер таким чином, якщо будете підкорятися дійсно мій голос і тримати свого заповіта, потім
ye повинен бути своєрідним скарб мені перш за все люди: для всієї землі є шахти. Вихід 19:5

Як може будь-хто думати, як християни, ви вже не згідно з законами Божими, десять заповідей,
коли це доводить, що станеться з тих, які відмовляються поклоніння Богові, як він заповідав. Навіть
його власний народ буде розплачуватися за його гнів, тому що вони мають залишив йому і його закони.

Вічне незмінний Бог
Бог є Everlasting до вічної, вічний; Чи ви вірите, він змінився, його розум і його закони, де
стурбовані християн? Сатана-брехун і обманець; як ви думаєте, ви не застраховані від його брехня?

Недвозначних виразах
Бог показує Ця вимога, щоб ми додержували його заповіді, в недвозначних висловах:
І Господь говорить: "тому що вони мають залишив мій закону, який я поставив перед ними і не
підкорився мій голос, ні ходили в ньому; Але ходили після уяву власного серця і після Baalim, що їхні
батьки навчили їх: "тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів;" Ось, я буду годувати їх, навіть у
цьому людей з полинь і дати їм воду жовчного пити." Єремія 9:13-15
Посилання на полині і води жовчного є символічним часу похмурі скорботи, рабство до іншого
царя, Вавилон, як вони колись були рабами в Єгипті.

Для всіх чотирьох вітрів
Я розпорошу їх також серед язичники, кому ні вони, ні їхні батьки були знати: та я пошлю меч
слідом за ними, поки я їх споживаються. Єремії 9:16
В цих віршах, Бог роз'яснюють, покарання, він збирається помістити на народ Ізраїлю все тому,
що вони зупинилися, виконання його заповідей. Цей prophesizing йде по всій книзі Єремії.

Єремія молиться за милосердя
Розуміючи, що Бог має намір знищити Ізраїль, Єремія молиться Господу Богу за його милосердя
і прощення. Бог чує Єремії молитви і розповідає Єремія, що ще не все втрачено, що деякі люди Ізраїля,
будуть прийняті перед великий цар Навуходоносор, цар і тим самим отримати спасіння від шкоди, і від
них мало хто буде Бог побудувати новий Ізраїлю.

Реліктові відроджується
І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь: вони повинні бути мій чоловік і я буду їм Богом: бо
вони вернеться знову до мене з усього серця. Єремії 24:7
Це є постійною темою в слова Біблії, є всі Бог хоче від людини, що ми поклоняємося йому як він
команд, тим самим показуючи нашу любов до нього. У цьому вірші Бог дає передчуття, що з тих
небагатьох, які будуть збережені, нові нації будуть виникати, а потім цей новий нації, дізнавшись уроки
такої − буде залишатися вірним законів і слово Боже. У його очікуванням євреїв він постійно будучи
розчаровується і мені здається, що християни є великим розчаруванням для Бога як добре.

Сімдесят років
І всією цією землі повинна бути на запустіння і здивування; і ці народи повинен служити цар
Вавилону сімдесят років. Єремія 25:11
Це не просто на народ Ізраїлю які завоювали армії Вавилон, але всі народи по східному
узбережжі Середземного моря.
Цей, раз пророцтва сімдесят років важливо пам'ятати, бо він має сенс в книзі Даниїла, де анти
Христос вперше говорив і показав. Коли Даніель розуміє, що сімдесят років майже вгору, він дає
молитви до Бога, він не забував свою обіцянку до Єремії приведення народ Ізраїлю повернутися до
Єрусалиму.
У цьому обіцянку, Бог має намір сімдесят років як покарання за народ Ізраїлю поломки
виконання його заповідей. Як покарання, як правило, йти, вони не вічне, але тимчасовий, до тих, хто дав
злочину або покаялися гріхів або мають всі відмирає.
Люди, що Мойсей вивів з Єгипту було тільки сорок років покаятися їхні гріхи проти Бога, як
вони бродили по пустелі. Сорок років є еквівалентом два покоління народження. У сімдесят років існує
достатньо часу для іншої покоління з половиною покоління.
Мойсей як лідер і вчитель, що стосуються законів Бога перший ізраїльтян в основному провела
твердо дотримуватися способів Бог близько двохсот років, перш ніж вони почали коливатися в свою
віру. З тих, що прийняті до Вавилону нікого не було лідер або вчителя і більшість людей Ізраїля став
забруднюється способи язичники на цих землях, які вони були розкидані на. Саме з цієї причини, що

вони швидко впав від шляхів Бога після того, як храм і народ Ізраїлю було перебудовано. Саме тому Бог
послав Ісуса, щоб привести людей і народ Ізраїлю повернутися до Божого шляху.
Нижче наводиться карті східній частині Середземного моря і кордони колишньої Вавилонської
імперії.

Як ви можете бачити, Вавилонської імперії охоплює більшу частину сучасної Туреччини, від
західних частинах сучасного Ірану, до східного берега Середземного моря і в Південній і включає
Єгипту.

Покарати землі, а також
Та це буде прибути пройти, коли досягнуто сімдесят років, що я покарає цар Вавилону і той
народ, говорить Господь, за їх беззаконня і землю Chaldenaans і буде робити це вічний desolations.
Єремія 25:12
Враховуйте ці вірші. Єремія, які в свою чергу розповідає народ Ізраїлю, що Бог принесе народ
Ізраїля назад на свою землю від чотирьох вітрів, які вони відрізняються, у Сімдесят роківсказав Бог.
Коли він робить це, він водночас покарає Вавилону, а також на землі, за його беззаконня.

Навуходоносора покарання
Одна річ, ви можете подивитися в і розглянути покарання, яке Бог говорить нам, він має намір
Мід на цар Вавилону і той народ. Бог буде викликати цар Навуходоносор жити як тварини протягом
деякого часу, але нації і землі Chaldenaans, він також покарати. Під час підйому Вавилон на
завоювання імперію землі в Месопотамії були плюшеві добре поливати землі. Подивіться на тій же
області сьогодні. За винятком право вздовж двох великих річок, що Тигр і Євфрат, Земля є пустелі,
місце з вічний desolations.
Візьміть прислухатися і страх Божий гнів, він сказав, що він хотів би перетворити цю землю в
місці запустіння, і він має. Це не просто слова; можна перевірити ці речі поза Біблії. Бог говорив він,
таким чином, це правда. Бог призначив його, тому він буде.

Повернутися до Ізраїлю
Для так говорить Господь, "Що після сімдесят років бути досягнуто в Вавилоні я відвідати вас
і виконувати мої добре слово до вас, у виникненні ви могли повернутися до цього місця." Єремія 29:10
Бог говорить Єремії і ви і я через його твори, що він поверне до Ізраїлю, синів Якова, після
сімдесят років в полоні під вавілоняни.

Віра це віра
Пам'ятайте: цього пророцтва сімдесят років для нього має відношення Даніеля, який є, де
починаються кінця раз пророцтва. Ще раз говорив Бог, і ще раз це можна перевірити в історичних
рукописів. Бог має промовляв він, тому він є справжнім. Вірте всім "" Бог це «Повір» слово Боже.
Коли Бог дає прогноз подій в майбутньому, ви знаєте, без сумніву, що вони прийдуть збудеться. Якщо
читач не вірите це правда, то я можу тільки сподіватися що дізнавшись, ці стародавні пророцтв, і як
вони можуть бути перевірені в історії, ви потім повірять ж та наверніться до віри. Саме в цих очікувань
конверсії, чому Бог дає цих прогнозів сотні і тисячі років вперед.

Нові або третій Завіт
Ці вірші наступного мають важливе значення, оскільки вона закладає основу, для першого
пришестя Месії і створення нового заповіту.
Ось приходять дні, говорить Господь, що я зроблю Новий Завіт з дому Ізраїлевогоі з будинком
Юдиних: Єремія 31:31
Ви повинні взяти до відома фрази, "приходять дні" для цього є посиланням на кінці часів і
кінець днів. Інтерпретувати, тому що Бог дає повідомлення в кінці часів, це тому, що він знає, що
Ізраїлевих синів буде коливатися в їх поклоніння Богу. Він дає це попередження майбутніх подій у
цьому вірші так само, як він дав синів Якова, тільки, перш ніж вони перейшли Йордан посісти землі
обітованої як дано на Второзаконня 4:1.
Це початкові наміри богів, встановити новий Завіт з дому Ізраїлевого. Дім Ізраїль не заселяється
тільки євреїв, як я показав в попередніх уроках; Ізраїль є посиланням на Якова, який була дана назва
Ізраїлю, тому він подолав своїх гріхів. У цьому вище віршах це все, які вдалося подолати свої гріхи, які
є будинок Ізраїля, не на народ Ізраїлю.

Не по старому заповіту
Не по заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести їх з
єгипетського краю; який свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік їм, говорить Господь: Єремія
31:32
Бог приймає ніякої відповідальності за свого обраного народу відвернулися від його закони і
поклоніння. Маючи на увазі себе як їх чоловік, він відкриває інтимні відносини, які він мав з дітьми
Якова. Він також говорить нам, що Новий Заповіт буде відрізняється від тієї, що він зробив з Авраама і
потім відновлений з Якова та Мойсея. Щоб зрозуміти зміст цих старих пактів необхідно зрозуміти
значення Нового Заповіту, який ми вже обговорювали в попередніх уроках.

Написана в їхніх серцях
Але це повинно бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; Після тих днів, говорить
Господь, я буду покласти мої права в їх всередину частини і написати його в їхніх серцях; і буду
їм Богом, і вони повинні бути Мій народ. Єремія 31:33
Так що ви зрозумієте, Бог не говоримо про народ Ізраїля коли він відновлює його після сімдесят
років від рабства до Вавилону, він говорив про Новий Заповіт ще більше часу, кінця днів. В кінці дні
Бог буде писати його закони не на кам'яних столиках, а на серцях тих, хто поклоняється йому. Десять
заповідей стане частиною хто ти. Це призведе до тримати Заповідей Божих, не як закон, який повинен
бути збережені, але з любові до Бога, і що вони будуть частина, хто ви є, ваша особистість і морального
характеру, що робить вас, один з Богом, або в дух Господній, як пророк Пол формулюванні його.
Це, як вона повинна була бути з тими реліктові народ Ізраїлю, які були захищені хоча розійшлися
до чотирьох вітрів. Коли вони повернулися до землі Ізраїлю, мало хто поділяти такі обійми і тримати
закони та Заповідей Божих.

Належать до вас A третій заповіт?
Історія говорить нам, однак, з їх відмова від Ісуса як Бога в тілі людини, Бог дав прийняття цього
нового заповіту для всіх, хто будемо дотримуватися його заповідей, незалежно від їх мови, або
національного походження, ті, хто Ісус називає святих Бога. Якщо ви не тримаєте Заповідей Божих, то
ви не є частиною цього нового заповіту. Якщо у вас немає Заповідей Божих написані на ваше серце,
змушуючи їх бути частиною того, хто ти, вашої особистості і морального характеру, то ви не є частиною
нового заповіту.

Бог знає
Я хотів би зробити примітку важлива фраза в тринадцятого вірша, "після"тих днів. Ця фраза
або інших слів з аналогічний сенс, використовується Богом всій Біблії. У більшості випадків це
посилання до Кінця днів, як передбачена в Одкровенні.

Пам'ятайте: Бог може побачити в майбутньому. Він знає, що народ Ізраїлю не прийде
навколо, сімдесят років або більш тривалий період, враховуючи в книзі Даниїла, дитячі Якова, щоб
повернутися до поклоніння Богові, як він наказує.
Тому! Знаючи, що це він готовий запропонувати Нового Заповіту, який застосовуватиметься
лише до тих, хто його закони, написані на своїх серцях. Іншими словами, тільки ті, чиї особистостей і
морального характеру, сумісні з тих, що викладена в десять заповідей і розширені (виконав саме)
вченню Ісуса, який звичайно є відображенням того, хто є Бог, виграють від цього нового заповіту. Одна
з інших фраз, що Бог використовує що означає, що так само, як "після"тих днів. є "Приходять дні."

Елі та його сини
У такий Бог говорить зі священиком Елі, хто був людиною з Богом і один з Богом. Елі Однак мав
двох синів, які не були Бога, і вона є відносно їх нерівності, які Бог привів до гніву.
Отже, промовляє Господь, Бог Ізраїлів, я сказав, що дійсно що домашній твоїй і дім батька
свого, треба ходити перед мене назавжди: але тепер Господь говорить: "будь то далеко від мене; для
них, що Шануй мене буде Шануй і зневажає мене, хто повинен злегка сприйматись." Я Самуель 3:30
У цьому вірші Бог повторюваних слів говорив задовго до тих, що вийшли з Єгипту, і що вони
повинні ходити в усі шляхи, назавжди. Потім дає Бог коментар про те, як він буде, по відношенню до
тих, хто тримати його способами, "Я будемо честь" і тих, хто цього не робить, "повинен бути злегка
шанована."
Ось приходять дні, що я будуть відрізати твою руку і рука дому твого батька, що не буде
стара людина в домі твоїм. Я Самуель 3:31
Посилання на твою руку, щоб сили, народу Ізраїля, військова спроможність, Бог призведе до
видалення цього від нього. Бог відноситься до ні старі чоловіків, тому що нації Ізраїль буде wast своїх
молодих чоловіків у війні, перш ніж вони є шанс зростаючої старі. Проявляється це вірно в рази
вавілонського завоювання.
І ти будеш бачити ворога в мій житла в усі багатство, що Бог дасть Ізраїлю: і не буде літній
чоловік в домі твоїм назавжди. Я Самуель 3:32

У цьому вірші Бог попереджає Елі, а також всіх людей Ізраїля, що якщо вони як і раніше в їх
слайда в Язичництво, вони знайдуть ворога в Бога. Бог говорить їм, що не буде ніяких старих людей,
тому що вони відрізаний в ранньому віці. Бог дає попередження, щоб нація і народ Ізраїля, що якщо
вони не покаялися і реформувати свої шляхи, він знищить їх нації та свого народу.

Безперервних війн
Існує інший спосіб погляд на це, однак, не буде ніяких старого чоловіків, також може бути
посиланням на той факт, що народ Ізраїлю стане під Божим захистом і буде тому втягнутим у
безперервних війн, історія якого дає докази.

Сімдесят років відокремленість
І людина твоє, кого я не повинен відрізані від мій вівтар, буде споживати свої очі і серце твоє
сумувати: і підвищення свій дім помре в квітка їхнього віку. Я Самуель 3:33

Пам'ятайте: Сказав Бог Єремія що буде невелика кількість людей Ізраїля ліворуч і від них
Бог буде відновити народ Ізраїлю, однак, що сімдесяти років, люди, будучи рабів, не житиме в літньому
віці.

Похмурі знак
І це повинно бути оце тобі знак що прийде на сини твої двох, на Гофні та Пінхас; в один
прекрасний день вони помруть їх обох. Я Самуель 3:34

Пам'ятайте: Бог, звертаючись до пророка Елі щодо нерівності двоє синів його. У вище
віршах Бог говорить, що він відкриє правду його прогнозів разів прийти зі смертю обидва сини Елі день.

Пам'ятайте занадто: Семюел жили навколо 1170 BC, або близько 500 років до Єремії. Це
занадто Ревеле тим часом Єремія, що Бог має промовляв ці похмурі події давним-давно а не кілька
років, перш ніж вони відбуваються, як у випадку Єремії.

Боже буде зроблено
Як ви пам'ятаєте, не було, поки Бог забрала життя фараона перший народився син, що фараона
нарешті увірував в Бога. Це потім здається, єдиний спосіб євреїв буде прийняти слово Боже як правда,
даючи пророцтва, що обидва з двох синів Самуїл помре в той же день. Я сподіваюся, що ви читач вже
вважають, що слово Боже є істиною, і коли Бог говорить, "я зроблю це," що ви можете не сумніваємося,
воно буде зроблено. Коли Бог говорить, як однієї третини землі, третину моря і одна третина людина
помре, вони будуть вмирати, і цей час Велика війна тепер на нас. Як я показав в розділі під назвою
"Велика війна", 25 червня 2015 року починається цю смерть і руйнування.

Помазанець
І я буде піднімати мене вірним священик, який зробить за те, що в моє серце і в моїй голові: і
будуть будувати його дійсно будинку; і він повинен ходити перед шахти помазав назавжди. Я
Самуель 3:35
Цей вірш є прогноз майбутні події, прихід Месії, як показали на слова "помазаник назавжди,"
який звичайно є посиланням на Ісуса Христа. До Ісуса Бог буде використовуватися іншими чоловіками
його голос на землі, але завжди був провал в повідомленні, що вони проповідували. На цей раз, Бог
пошле Сина Свого Єдинородного бути його голос.

Люби ближнього свого
І вони повинні вчити не більш кожна людина свого ближнього і кожна людина свого брата,
кажучи: "Дізнайтесь про Господа: для вони повинні всі знають мене, від найменших їх до найбільшою з
них", говорить Господь: "бо я будете прощати їх беззаконня, і я буду пам'ятати їх гріх не більше.
Єремія 31:34
Після першої світової війни та великої скорботи коли тільки ті, які, утвореному після Земля богів
дітей і мають заповідей, написані на своїх серцях, не буде ніякої необхідності для тих, хто тримати
другий заповідь Ісуса, "Люби ближнього свого," для всіх вже знаємо Бога і тому не повинні бути
введені на Бога , вже будуть знати його.
Те, що ви повинні прийняти повідомлена про ось що концепція люблять свого ближнього не
походять з Ісусом, як ви можете бачити, Єремія дав пророцтва, 600 з гаком років до народження Христа.

Ви помітили, цей "Новим Заповітом" звучить набагато той, який буде мати кінця днів вірним а
не народ Ізраїлю, що таким чином дає перевірку і підтримку, яка цього пророцтва першого пришестя
Христа а не перебудований народ Ізраїлю сімдесят років після часу Єремії.
Боги наміром, що цей заповіт бути для нащадків Якова, однак, як ми всі знаємо, Ізраїль відкидає
Месія "Ісус", тим самим втрачаючи їх успадкування. Цю можливість, я впевнений, що Бог знав
станеться і проілюстрував в наступний вірш.

Ізраїль, немає більше нації
Якщо ті таїнства Ідіть ви від мене, говорить Господь, а потім насіння Ізраїль також
перестануть бути нації переді мною назавжди. Єремія 31:36
Це важких прогноз, що народ Ізраїлю, що існує під час цього першого десятиліття двадцять
першого століття, повинні взяти до відома. Те, що Бог говорив у цьому вірші, що він знає, що decedents
Якова буде відкидає Ісуса як Месію, і коли це станеться, Ізраїль не буде нації перед Богом більше. Бог
дасть спадщини, яка повинна належали до народу Ізраїлю, нові людям. ті, хто тримати Заповідей Божих
і мають свідчення Ісуса Христа, написана на своїх серцях а не як закони викарбовано на камені. Народ
Ізраїлю, що зараз існує, не є під благодаттю Бога. Він був створений за сприяння сил анти Христос, не
Бог. Ви зрозумієте, це, щоб бути правдою, коли ви розумієте, які десять царів, які наводяться пророцтво
про в книзі Об'явлення.

Єзекіїля
У книгу Єзекіїля Бог викликає Єзекіїля, як він зробив Єремія, дати попередження народ Ізраїлю.
За винятком при Єремії, було кілька років до Вавилонської вторгнення, і з Єзекіїля, це було під час
фактичного вторгнення, і після того, як те, що євреї були забрані до Вавилону в рабстві.

Попередження від Бога
І сказав він до мене: "син людський, я Посилаю тобі Ізраїлевих синів, щоб бунтівний нації, що
hath бунт проти мене: вони та їхні батьки відпали від мене, аж до цього дня." Єзекіїля 2:3

Навіть в цей пізній дату, після того, попереджений через Єремія, людей і лідери Ізраїлю до сих
пір не визнати, що вони опозиції до волі Бога, саме тому я вже придумав фразу, "сліпий як єврей."
І будеш говорити сповіщу їх, чи є вони будуть чути або чи будуть вони втриматися мої слова:
тому що вони найбільш бунтівний. Єзекіїля 2:7
Бог розкриває його усвідомлення, що народ Ізраїлю, бунтівний, як і вавілоняни їхніх воротах.
Але ти, син людський, почути, що кажу тобі; "Бути не ти дім ворохобности подібне бунтівний:
відкрити твої уста і їсти, що я даю тобі." Єзекіїля 2:8
Бог має намір відправити Єзекіїль серед народу Ізраїля, передвісник його слова попередження.
Бог також відкриває і розповідає Єзекіїля, що люди здебільшого не почують його, тому що вони
бунтівний проти Бога і його закони.
Фраза, "відкрити твої уста і їсти, що я даю тобі," означає почути те, що Бог говорить йому і
зрозуміти, і за винятком слова Божого і не ігнорувати або відхилити їх як народ Ізраїлю нації.
Як я вже сказав, я не буду пояснювати кожен вірш в Єзекіїль, я залишаю це залежить від вас, у
ваших зусиллях "старанно шукає Бога," читати і розшифрувати їх самостійно.

Єзекіїля піщло
Через деякий час Єзекіїль розуміє, що Бог хоче, щоб знищити народ Ізраїлю, використовуючи
меча вавілонського армії. У спробі отримати милосердя для свого народу Єзекіїль дає молитви до Бога.
В результаті цього молитви Бог дає покаяння, що Єзекіїль повинна витримати отримати цей милосердя.
Також полежати ти за свого лівого боку, і лежав беззаконня доме Ізраїлів на нього: залежно від
кількості днів, що ти будеш лежати на ньому свідкуй їх беззаконня. Єзекіїля 4:4
Бог говорить Єзекіїль що він Єзекіїль візьме на себе гріхи доме Ізраїлів. У покаяння для тих
беззаконня Бог говорить Єзекіїль лежати на свого лівого боку 390 днів.

390 років нерівності
Бо я поклав на тебе років їх беззаконня, залежно від кількості днів, і дев'яносто днів: Так ти
будеш нести беззаконня доме Ізраїлів. Єзекіїля 4:5

Прийняти Примітка: тут те, що Бог говорив, бо важливо, що ви розумієте це, бо він має
відношення на пророцтва, які слідують в Данила і Одкровенні.
"Я заклав на тебе років їх беззаконня," що це говорить, це, що народ Ізраїлю, займається
повстання та беззаконня проти Бога протягом багатьох років, 390 років точніше.
"Залежно від кількості днів" Єзекіїль буде нести беззаконня років в дні, не роки. "І дев'яносто
днів"

Одного разу на рiк
Країні і народу Ізраїля має кинули виклик Бог 390 років і Єзекіїль буде мати це на себе 390 днів.
Іншими словами, один рік в народ Ізраїля беззаконня дається Єзекіїль в один день покаяння, або "один
день за один рік". "Так будеш свідкуй беззаконня доме Ізраїлів!"
Так Бог говорить Єзекіїль, що кожен рік беззаконня, або 390 років, він буде нести їх покарання за
390 днів. Бог зазнала непокори і повстань народ Ізраїля, 390 років. Це показує мені свою любов і
терпіння для людей, так невинних людей свого спеціального лікування, які розміщені цього народу
перш за все інші народи людина.

Сорок днів за гріхи Юдеї
І коли ти маєш досягнуто їх брехні знову праворуч твої, і свідкуй беззаконня будинок Юда сорок
днів: я призначив тебе кожен день протягом року. Єзекіїля 4:6
Після того, як Єзекіїль пролежала його лівій 390 днів (тобто більше року) один день за кожен рік
що Ізраїль порушив від законів Бога, то Закінчивши це, то у нього звернутися за 40 днів, кожен день
протягом одного року, за беззаконня будинок Юда його правій стороні.

Божа ємність пробачити
Це говорить мені, що нації в цілому 390 років відхилилися від законів Бога, однак, Юдиних мав
лише бродячих від готелю за останні 40 років, перш ніж Бог дає цього покаяння до Єзекіїля. Зрозуміло,
то чому Бог є сердитий на народ Ізраїлю. Якби Бог хотів би вас таких терпіння і любов до таких людей,

як ці? Це гарна річ для тих людей, які я не Бог, для хоча я прагнуть бути єдиним з Богом, я не схоже, у
мене здатність прощення, що Бог має.
Ще раз, Бог говорить нам, призначених один день за кожен рік. Як я вже сказав раніше, це є
важливим для них є потужним підшипник в пророцтва Даниїла та одкровення.
Тому ти будеш встановити твоє особа облоги над Єрусалимом і твоїх arm, повинен бути
виявлені, і ти будеш пророкувати проти нього. Єзекіїля 4:7
Ось, я буде закласти смуг на тебе, і ти будеш не перетворити тебе з одного боку в інший, поки
ти маєш закінчився днів твоїх облоги. Єзекіїля 4:8
Застрахувати, що Єзекіїль не хитається в його покаяння, Бог буде калічення Єзекіїля, тому він не
буде в змозі рухатися.
Як ви бачите, Бог дав Єзекіїля відповідальність за оплату покаяння за гріхи брати його і своєї
нації. Однак є причина для цього. Бог не маючи один чоловік заплатити за гріхи народу, бо він знає, що
ті, хто живуть в роки Єзекіїля і можна почути слова Божого через пророцтва Єзекіїля, не будемо
прислухатися до цих попереджень. Те, що Бог орієнтується на, є ті, які пережити цей випробування
швидко наближається як передбачена, Єремія, сімдесят років, отже, читати Єзекіїля писань, і таким
чином знають, що їм потрібно зробити, щоб відновити своє місце як вибраного народу Божого.

Реліктові збереглися
Ще не залишить те, що ви, можливо, ті, які повинен бігти меч між народами, коли ye повинен
бути розпорошені по країнах. Єзекіїль 6:8
Ще раз Бог дає гарантію того, що він врятує кілька, щоб відновити народ Ізраїлю з сімдесят років
тому.
І що Втеча з вас повинен пам'ятати мене серед народів куди вони повинні бути здійснені
полонених, тому що я сломанной серцем Блядский, який має відійшов від мене, і їх очима, що йти на
чинив після своїх кумирів: і вони будуть ненавидіти себе за зло, яке вони вчинили в їх гидоти. Єзекіїль
6:9

Блядский серце
Бог використовує фразу "Блядский серце," символізувати євреїв відступлення від віри Божому,
в гонитві за помилкові боги і інших язичницьких діяльності. Це також має відношення в книга
одкровення, коли Бог символізує антихрист як блудниця жінки, які є матір'ю розпусти .
Бог використовує фразу, "a чинив після ідолам," символізувати язичницьких діяльності, що
євреї займатися, в той час вавілонського завоювання. Вважайте, таким чином, якщо ви йдете на чинив,
а потім ви шукаєте повія, Бог використовує символіка антихрист як блудниця, (повія), показують, що ті,
хто не тримати Десять заповідей і обняв сатани помилкових Євангелія, знайшовши повія, вони були на
чинив після.

Урятував Ізраїлю
, І вони будуть ненавидіти себе за зло, яке вони вчинили в їх гидоти. Це є Божим надії. Бог
припускає, що якщо знищені нації Ізраїлю та люди верталися до рабства іншого царя, то вони повинні
відкрити свої очі і зло свого шляху і покаятися в своїх гріхах.
І вони повинні знати, що я Господь, і що я не сказав, що марно що я зроблю це зло їм. Єзекіїль
6:10
Як ви можете бачити, причина Бог спричиняє цього лиха трапляються народ Ізраїлю, щоб
очистити від готелю ті, хто відмовилися від нього і його заповідей, тим самим готуючи грунт для
відродження тих, хто буде покаятися гріхи їхніх батьків і ще раз дотримуйтесь законів Бога і поклоніння
йому, як він команд, що він буде поклонялися.

Прийняти Примітка: що Бог називає їх і їх справ з ідоли та інші злочини проти законів
Бога, будучи повії і Блядский, це має релевантність в Одкровенні, коли Бог говорить нам, анти Христос
і як Бог зображує його як блудниця сидить на задній частині Скарлет couored звір, який є сатани
помилкових Євангеліє.

Батько дисциплінами Ізраїлевих
Тринадцятого вірша також показує, що Бог не сидіти і лаяти його примхливий дітей з всього
лише слова; він робить Мід на дисципліни, як добре. Цей урок для всіх, хто батьки, які повинні беруть
приклад з Богом, просто не загрожує дисципліни своїх дітей, повинні час від часу насправді роздавати
покарання, що вам загрожує, інакше ваші діти будуть утрачені повагою до вас. Протягом багатьох років
Бог попереджав народ Ізраїлю, поки люди ігнорували цих попереджень, тому що вони прийшли, щоб
припустити, що Бог був всі кора і немає укусу. В гніві, що Бог роздавав у вигляді завоювання, Вавилон
Бог показує, що він має в мертвих укус і тому не повинні бути проігноровані.

Старші Задавайте питання Бога
У наступні вірші, Бог дає його скарга з Ізраїлем, і чому він закінчується Старий Заповіт і
пропонуючи Ізраїлевих синів Нового Заповіту. Не народ Ізраїлю, бо вони мають неустойки їх
спадкування, не прийнявши Ісуса як Бога в тілі людини, але всім, хто тримати заповіді Бога, який, як
Апостол Павло називають ходити в дусі Господа, це до них, що призначений Новий Заповіт, євреї і
язичники однаково.
І сталося сьомого року, у п'ятому місяці, десятий день місяця, що певний старших Ізраїлевих
прийшов, щоб запитати Господа і сидів переді мною (Єзекіїль). Єзекіїль 20:1
В даний час народ Ізраїля потерпає від вавілонян, так що вони посилають Комітетом старших до
Єзекіїля, кого вони знають, бути пророком Бога, щоб дізнатися Божу. Я не впевнений, що таке дата
надана про те, як ми сказати, років, але я припускаю, що це дати за допомогою початкових вторгнення
вавілоняни як відправної точки. Це може бути також кількість часу, від, коли Єзекіїль вперше почав
давати Боже попередження для народу Ізраїлю; або це може бути посилання на правління поточного
Ізраїлевого царя.

Бог обурює
Слово Господнє до мене, кажучи: "син людський, говорю з старших Ізраїлевих і сказати їм: Так
говорить Господь Бог; Вийшли запитати мене? Як живий я, говорить Господь Бог, я будуть не бути
запитав вами." Єзекіїль 20:2-3

Слово "Inquired" визначається як: поставити запитання, щоб спр
обувати виявити факти справи. Я припустити, що старші хотів би знати,
був чому Бог був дозволяючи вавілоняни дощ хаос на свій народ. Зовсім неосвічені в своїх гріхах, вони
ще не розуміє гнів, вони мали запалюється у Бога над їх відмова надати поклоніння йому, як він Бог
повелів. Урок християни та євреї сьогодні не звертають уваги на також.

Як я живу
Бог показує його гнів старших Ізраїлевих. Вони, який залишив його закони і прийшли до
Єзекіїля, які вони знаю, щоб бути в спілкуванні з Богом, щоб дізнатися від Бога, і Бог відповідає з, "як
живий я, говорить Господь Бог, я буду не бути запитав вами."
Бог є ображений, що вони повинні поставити під сумнів Бог його з міркувань, коли вони вже
повинні знати, після кількох років попередив по-перше, Єремія і потім знову по Єзекіїль.
Хочеш ти судити їх, син людський, будеш ти судити їх? Заподіяти їм знати гидоти батьків
своїх: Єзекіїля 20:4
Бог говорить Єзекіїль засудити ці старші, і показати їм їх шляху зла і ті з їхніх батьків.

Знову Бога дає правового захисту
І сказав їм: Так говорить Господь Бог; "У день, коли я вибрав Ізраїлю, підняв свою руку до:
насіння у домі Якова і зробив собі відомий їм у єгипетського краю, коли я підняв мої руки їм, кажучи:, я
Господь, Бог твій;" Єзекіїль 20:5
У день, коли я підняв свою руку до них, для приведення їх назад з єгипетського краю у землі, що я
мав espied для них, тече молоком та медом, який є слави всіх земель: Єзекіїль 20:6
То я їм сказав: "геть жбурнути ye кожна людина гидоти його очі і осквернити не себе з ідолів
Єгипет: я Господь, Бог твій." Єзекіїль 20:7

Місце знаходження Едемський сад
Кожного разу, коли Бог відноситься до землі, що народ Ізраїля, він дає високу оцінку землі,
таких, як він робить тут, коли він називає це той який є слави всіх земель, хоча це не сказати, наскільки
будь-де в Біблії, я пропоную, що Бог має такою повагою для цієї землі, тому що це центру зони, що він
описує, як Земля Райський , і я думаю, що Єрусалим і храм конкретного сідати на тому ж місці, що
Адам колись abode. Площі, яка була і є Земля Іден вказано в буття 2:8-2:14, від річки Євфрат, Ефіопія
та Єгипет в тому числі. Я в очікування, що після прочитання цих упередженим, оскільки ви покласти
вниз ваше читання моїх слів і перейти до Біблії і подивитися, якщо місцезнаходження Eden насправді
розкривається як я пропоную.

Вигнати ваш стежки
Незважаючи на те, що Бог був ображений старші найближчі запитати його, він дає їм відповідь
на свої питання будь-якому випадку.
Але вони повстали проти мене і не буде послухайте мене: помітимо кожна людина відкинути
гидоти свої очі, ні вони покинули ідолів Єгипту: то я вже говорив, я буду литися з мого люті на них для
досягнення мій гнів проти них серед єгипетського. Єзекіїль 20:8
Бог говорить цих старших, що він віддав попередженням для тих, хто прийшов з Єгипту, навіть
раніше, ніж вони залишили Єгипет і що він були близькі до знищення їх навіть тоді через свій непослух.
Але я працювали за Ймення Моє, що вона не повинна бути забруднені перед язичники, серед яких
вони були, в якого я зробив собі відомі їм, в результаті чого їх назад з єгипетського краю. Єзекіїль 20:9
Бог скасував свій гнів, а народ ще в Єгипті, таким чином, щоб зберегти обличчя перед єгиптян.
Бог показав себе єгиптяни як йому довелося, євреїв, в усіх карами, які він завдали Єгипту.
Тому то спричиняли бажання йти вперед з єгипетського краю і привів їх в пустелю. Єзекіїль
20:10
І я дав їм мою статутів і показав їм мою судових рішень, (Десять заповідей), яка, якщо людина
зробити, він навіть житиме в них. Єзекіїль 20:11

Божа суботи за ознакою
Більше того також я дав їм мій субот, щоб бути ознакою між мною і їх, що вони могли знати,
що я Господь, що освятити їх. Єзекіїль 20:12
Бог пояснення до цих старших, що він Бог дав на євреїв, його закони і заповідей, що в обмін на
землю обітовану вони повинні були тримати його закони. Це складає до є Бог дає свідчень відносно
другий заповіт, що він зробив з народу Ізраїля.

Прийняти Примітка: хоча він говорить: це в іншому місці в Біблії дотримування сьомої
суботи день є ознакою між вами і Богом, що ви освятив його а тільки поклоніння Богові, як він наказує,
можемо отримати святість. Я пояснюю, так що ви зрозумієте, що дотримуватися будь-який день тижня,
суботи, таких як неділю, як це бути в непокорі Богу, таким чином подаючи ви окремо від Бога.
Але доме Ізраїлів бунт проти мене в пустелі: вони ходили не згідно з постановами моїми і
погорджували мої судження, яка, якщо людина зробити, він навіть житиме в них; і моя субот, вони
сильно забруднені: я сказав, я б вилити гніву мого на них у пустині споживати їх. Єзекіїль 20:13
Наскільки я можу судити, цей вірш підтримує те, що я просто пояснив, що стосуються суботу
неділю. У цьому вірші Бог є ще раз інформування старших що він були близькі до знищення Ізраїлю
нації, навіть раніше, ніж вони перетнули річку Джордона, поки вони ще були в пустелі. Незважаючи на
всі чуда і знамення, що ці люди були свідками на власні очі як і раніше вони повстали проти Бога і його
заповідей.
Але я працювали за Ймення Моє, що вона не повинна бути забруднені перед язичники, в якого я
приніс їх. Єзекіїль 20:14
Ще також я підняв мої руки їм в пустелі, що я не принесе їм на землі, яку я дав їм, тече молоком
та медом, який є слави всіх земель; Єзекіїль 20:15
Як я вже відзначали раніше, Бог згадує і місцевість землю, віддану Аврааму та його нащадки у
славі всіх земель, який я переконаний він робить, тому що це те ж місце, де була Едемському саду.

Тому, що Ізраїль відкидає Закон Божий
Тому що вони зневажали мої судження і йшов не згідно з постановами моїми, але забруднені мій
субот: бо їхні серця пішов після своїх кумирів. Єзекіїля 20:16
Тим не менше, моє око позбавлена їх від знищення їх, ні я зробив кінці їх в пустелю. Єзекіїль
20:17
Я сказав до своїх дітей в пустелі, ходити, але ви не в статутах ваших батьків, дотримуватися
своїх судженнях, ані осквернити себе з своїх кумирів: Єзекіїль 20:18
Я Господь, Бог ваш; ходити згідно з постановами моїми і тримати мої судження і робити їх;
Єзекіїль 20:19
І святити мій субот; і вони повинні бути ознакою між мною та вами, щоб ви могли знати, що я
Господь, Бог твій. Єзекіїль 20:20
Тримати законів Бога є ознакою між вами і Богом, що він є Богом світобудови, кого ви
поклоняються і жоден інший. Якщо ви не зберегти Десять заповідей, то немає ніяких ознак, то як же
Бог, щоб знати, що ви поклонятися йому або деякі винахід.

Він навіть житиме в них
Незважаючи на дітей бунт проти мене: вони йшли не згідно з постановами моїми, ні тримав
мої судження робити їм, яка, якщо людина, він навіть житиме в них; вони забруднені мій субот: я
сказав, я б вилити моєї люті на них для досягнення мій гнів проти них в пустелі. Єзекіїль 20:21
Що ви помітили, що Бог є повторювані таку фразу? "Він повинен навіть жити в їх."
Бог не використовувати слова, але, що вони мають сенс і мета. В цих словах, Бог говорить нам,
що якщо ми тримаємо його закони (Десять заповідей), що у цьому ми будемо жити в законах. Вони
будуть частина про те, хто ми є, не закони написані на кам'яні таблиць, але моральні риси, написана на
серце.
Як ви бачите, Бог кілька скарг проти народу Ізраїля знайомств весь шлях назад, коли вони ще
були в рабстві в Єгипті. Так обурений їх неприйняття тримати його заповіді й субот, він прийшов
недалеко від знищення їх, навіть раніше, ніж вони мали перейшли Йордан вступити в землю обітовану.

Прийняти Примітка: що Бог говорить, "Халлоу мій субот; і вони повинні бути
ознакою між мною та вами, щоб ви могли знати, що я Господь, Бог твій," зберігання суботи є
ознакою між тими, хто тримати Божа суботи, сьомий день суботній як прописано в Четверта заповідь і
Бог. Цей знак розповідає Бог, що ті, хто тримати сьомий день суботній зробити це з любові і поваги за
нього істинний Бог.
Щоб не тримати його суботи, також знак, знак, що ви не любите істинний Бог, і що у вас немає
поваги до нього. До "Халлоу мій субот" означає, що їх святити. Сьомий день суботній, Святий день,
тому що Бог зробив його Холлі. Інший день, тиждень святих, тому дотримуватися будь-який день
тижня, суботи, таких як неділю, який не є Святий, так, щоб зробити це в прямій опозиції до волі і
поклоніння Богу, роблячи суботу неділю Unholy дотримання.
Бог продовжує список його скарги, вірші 22 до 31, до причиною візиту старші розкривається.

Служити з дерева та каменю
І, що приходить в голову не несе на все, що ви сказати: "ми будемо як язичники, коли сім'ї країн,
служити з дерева та каменю." Єзекіїль 20:32
У своїх спробах отримати Бога зупинити вторгнення Цей Вавилон і його подальшого знищення
Ізраїлю старші намір дати Бог причина відректися від, в тому, що він буде відправляти тільки те, народ
Ізраїля в язичницької Націй служити деревини і камінь, який є посилання на те, що зроблені ідолів, так і
земель, до якого вони відправляються , тим самим усуваючи їх далі від поклоніння в Бога.

Я буде панувати над ви
Як живий я, говорить Господь, Бог, напевно змушений рукою сильною і на протягнутої руки і
лють вилив, буде я панувати над вас: Єзекіїль 20:33
Старших Ізраїлевих прийшли, щоб дізнатися Божу, не попросити вибачення, але просити Бога,
щоб відректися від своєї наміром знищити народ Ізраїлю, заради його імена, як він винну їх знищення
раніше, для його імена саке. Божою відповіддю є, що старші не буде використовувати його як спосіб
нанесення Бог відректися від ще раз знищити Ізраїль, а що він Бог буде панувати над ними, як він
команд з них, його задоволення а не їх. Ми поклоняються Ісусу Христу точно, як він команди, або ми не

поклонятися Богу на всіх. Якщо ви не бачите це правда ще, то я боюся, що ви по-справжньому
втрачаються.
Я буде вивести вас від людей, і зібрати з країн, де ye розкидані, змушений рукою сильною і на
протягнутої руки і лють вилив. Єзекіїль 20:34
Існує набагато більше в книгу Єзекіїля, і я закликаю вас читати його, не тому, що це дасть вам
будь-яке більше розуміння щодо того, як поклоніння Богові, як він команд, але те, що спіткала його
власної обраним народом, коли вони зупинилися, поклоняючись йому грою, як він наказав, яка є
попередження про тих, хто хотів би називають себе християнами, але відмовляються поклоніння Богові,
як він наказує нам робити , як це прописано в десять заповідей.
У цьому цілу главу я намагався показати відмінності між Ісус Бог і сатана. Які потім ви повинні
дати поклоніння? Ви вірите слово Боже, як написано або вважають, що що не сказав був Бог?

