פרק 5
תורתו של ישו
משל מסיבת הכלולות
המשל של סעודת החתונה היא בת-לוויה לנבואה על נישואיה של המשיח הקדושים האלוהים ,שניתן למצוא יוחנן . 19:7-8
ענה ישוע ויאמר אל הם שוב על ידי היתה ונשארה ,ואמר",מלכות השמים דומה למלך ,אשר עשה חתונה לבנו ,וישלח את משרתיו
לכנות אותם זה היו בקשה להסב לחתונה :והם לא יגיעוMatthew 22:1-3 ".

משולה לגן עדן
ישו מתייחס הבאות בתור הושווה גן עדן ,אבל אני רואה את זה בתור הושווה הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,אשר כמובן אם
תעשה זאת ,גן עדן אבל צעד משם .כמו במקרה של רוב ספר ההתגלות ,המשל הזה היא רווית .symbolisms
המלך הוא הבורא יתברך.
ממלכת גן עדן הוא פולחן האל האמיתי.
הנישואים בין הבשורה הקדושה של אלוהים (תורתו של ישו) את הקדושים של אלוהים.
הם לא יבואו  ,הם אלה אשר לא נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים( ,היהודים) ,למרות שהם מוזמנים( ,המכונה על ידי
אלוהים) ,הם מסרבים לשנות את נאמנותם בבשורה שקרית של השטן .אתה יכול גם לחשוב על אלה כזמן של היהודים ישוע של
היסטוריה ,נוצרים ,יהודים ומוסלמים של היום.

הנוצרים
הנוצרים של היום מאמינים כי יום ראשון הוא היום הנכון כדי לשמור השבת ,למרות הוראה מפורשת של אלוהים הפקודה כי
היום השביעי הוא היום המתאים .זה בגלל סירוב זה כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה המביאה אלה נוצרים לתוך האופוזיציה יהיה
האלוהים.

היהודים
היהודים של היום כבעבר ,דוחים את ישוע כאלוהים בגופו של אדם ,אף-על-פי כל את נבואות העתיקה ,בעיקר אלה של הספר
 ,Danielאומר לנו כי המשיח יהיה אדם בשר ודם ,שרק ישוע מתאים אלה נבואות כמו להיות המשיח ,אף אחד אחר אפילו שיתקרב.
הנבואה זמן  70השבועות נבואיים נתון הספר  ,Danielמאפשרות לנו לחשב את השנה כי ישוע הוא הוטבל כדי  27לספירה

המוסלמים
המוסלמים לא תבוא לחתונה ,אף על פי שהם מזרע אברהם בנו בכורי ,ישמעאל ,כי אוהב היהודים ,הם דוחים את ישוע כמשיח,
אבל בניגוד ליהודים ,הם דוחים גם את עשרת הדברות ,תורתו של אלוהים שניתנו בספרים של התנ ך.
המוסלמים עיוורות לרעיון כי הקוראן הוא ספר עצמאי ,ואילו ,זה ברור לי כי אם העברת את זה לתוך יישור ספרים נוספים של
הנביאים כולל בברית החדשה ואז תראה תמונה ברורה יותר של מה  Mohamedהטיף .חסר הקוראן עשרת הדיברות ,ומוסר המועברים
על ידי ישו ,להוסיף אותם להפרשנות של מה הקוראן אומר ,וזה יהיה מסכים עם האמונה הכללית כפי מתורגל על ידי הקדושים של
אלוהים.

מי הם בקשה להסב
שוב ,הוא שלח משרתים הלאה אחרים ,אומר",תגיד להם אשר נמצאים בקשה להסב ,ראו ,הכנתי את ארוחת הערב שלי :שוורים
שלי fatlings ,שלי נהרגים ,והם כל הדברים מוכנים :מתקרב הנישואיןMatthew 22:4 ".
תחשוב על האנשים האלה כמו היהודים ,אשר קודם הוזמן במהלך חייו של ישו ,אבל ישו שנדחו.
אבל הם צחוק זה ,ועברו את דרכיהם ,אחד במשק שלו ,אחר הסחורה שלו ,:השריד לקח משרתיו ,בהציבו להם המחללים ואת
באוצר אותםMatthew 22:5-6 .
פסוק זה מכוון בעיקר הזמנים של הנביאים בתנ ך ,איך הם היו גיחכו ובחלק מן המקרים להוציא להורג על ידי היהודים .זה יכול
גם תוצג כדי לכלול ישו ,כאשר הוא עדיין הלך בקרבנו ,היהודים ברובם ,לעגו אשר שישוע לימד ,בבוז גם כן.
משרתים הם הנביאים בתנ ך ,כמו גם את השליחים של ישו.
אבל הם עשו לזה ,מתייחס למי אתה מסונוור בבשורה שקרית של השטן ,מי יכול כשאתה מוצג אלוהים של ,דוחה את זה,
לצחוק על אלה של הקדושים של האל ,המנסים לחשוף את האלוהים להם נכון.
הלכת את דרכיהם ,מתייחס לאלה אשר ממשיכים לתת פולחן בטעות ,כפי שהם תמיד ידעו ,במקום להמיר לדבר האלוהים
האמיתי.

אחד במשק שלו ,אחר הסחורה שלו הוא הפניה המרדף של העושר הגשמי זה בבשורה שקרית של השטן מטיף ומעודדת כדרך
גבר מסנוור לדבר האלוהים האמיתי.
השריד לקח משרתיו ,בהציבו להם המחללים ,ואת באוצר ,מתייחס למי נפגעים מעצם אלה אשר מלמדים את דבר אלוהים
אמיתי ,לא רק לצחוק עליהם ,אבל להשתדל ליצור לרדוף ורצח את משרתי האלוהים ואת בשורתו הקדוש ,כפי שמעידים זקני בית
המקדש מנסה להרוג את כל מי הטיף ישו המשיח  ,כמו גם את אלה במהלך ימי הביניים כאשר הקדושים של אלוהים שנרדפו ,עונו
ונרצחו על ידי הכנסייה של רומא ,אשר קרא את הקדושים של אלוהים ,כופר של ,מכשפות ,כדרך להצדיק את הרציחות האלו.

זעמו מלכים
אבל כאשר המלך שמע ממנו ,הוא היה שנה אחת :והוא שילח את הצבאות ,הרסו את הרוצחים האלה ,שרפו את העיר שלהם.
Matthew 22:7
אני רואה את הפסוק הנ ל כמו תיאור של אחרית הימים ,ושל אלוהים אוורור זעמו על אלה שדוחים את האמת שלו .זה יכול גם
להיות כפי שמוצג לעם ישראל ,מי אלה שהוזמנו לחתונה בין ישו( ,מי מייצג את הבשורה הקדושה של אלוהים) ,והיהודים אשר דחו את
תורתו של ישו .חלק ההרס הוא ניכר ההרס הסופי לעם ישראל ,הריסת בית המקדש על ידי הרומאים .זה גם אזהרה של אחרית הימים,
את הופעתו השנייה של ישו והרס את כל אשר אינם הקדושים של אלוהים.

 Biddenהאלו .לא ראוי
ואז אמר הוא נביאו על משרתיו":החתונה יהיה מוכן ,אבל אשר היו בקשה להסב הם לא ראויים .לכו לכן אל הכבישים המהירים ,וכן
רבים כמו תמצא ,הצעת הנישואיםMatthew 22:8-9 ".
כאשר היהודים דוחים את ישוע ,אלוהים הפך לגויים ,זה מי התגיירו לפולחן האל האמיתי ,ועם מי לצאת ,מלמדים את הבשורה
הקדושה לאחרים בגויים ,מי מכן גם המרה .פסוקים אלה ולכן הם נבואה על ידי ישוע של אירועים עתידיים ,אבל לא כל נבואותיו הם
רחוק מדי לתוך העתיד שלו.

טוב ורע
משרתים אלה יצאו אל הכבישים המהירים ,המתאספים כל רבים ככל שהם מצאו ,שניהם רע וטוב :החתונה היה מרוהט עם
האורחיםMatthew 22:10 .
כאשר השליחים ואחרים יצא להטיף את תורתו של ישו ,לא כל מה שבא על תורתו האלה עשו זאת מתוך אהבה של אלוהים או
האמונה בתחיית המתים ,ולכן לא היו מושלמים באמונה שלהם ,ולכן הפסוק הנ ל מתאר אותם ככל שני רע וטוב .זה יכול להיות לידי
ביטוי פרקים  2ו  3של ספר ההתגלות ,התלונות של ישוע עם הנוצרים הראשונים אשר היו הזזה לתוך פרקטיקות פגאניים ,לא נותר
נאמן של ישוע המשיח.

הבגד לחתונה
כאשר המלך נכנס לראות את האורחים ,וראה שם אדם אשר לא לבשה בגד לחתונה .הוא נאום לו האלהים"חבר ,איך  camestאלף
בשתי הגדות לא נתקל בגד החתונה?" והוא היה חסר מיליםMatthew 22:11-12 .
הבגד לחתונה הוא סימבולי לבוש לבן של הקדוש של אלוהים ,אשר ניתנת ,בשם (הצדק) ,אשר מוגדר מי לשמור על מצוות
האלוהים ויש עדותו של ישו הנוצרי .האיש הזה הוא סמלי כל אלה כמס שפתיים להיות של ישוע ,אך נופל קצר כי הם ולא מצייתים את
 Wordואת המצוות של אלוהים .זה שאני מציע מיוצג על-ידי אלו שקוראים עצמם נוצרים אבל כמס שפתיים על המשיח ,ועל מי אסור
לצפות שבת ביום השביעי אבל השבת ביום הראשון של השטן במקום.

לאפלה החיצונית
ואז אמר המלך המשרתים",לאגד לו ידיים ורגליים ,לקחת אותו ואת וישליכהו לאפלה החיצונית :יהיה בכייה וחריקת שיניים .עבור
רבים נקראים ,אבל מעטים הם הנבחרים"Matthew 22:13-14 .
וליהקו אותו לאפלה החיצונית ,היא התייחסות הבור של אש הגיהינום ,כי כל מי לא יכול להיות מוגדר כמו הקדוש של אלוהים
תהיה זרק לתוך ביום הדין .אם תסתכל על משפט" ,החושך החיצוני" שם הוא משמש בפסוקים אחרים של התנ ך ,תראה שזה הפניה אל
הגיהינום של אש ,מוות נצחי.

בכייה וחריקת השיניים
תהיה בכייה וחריקת שיניים ,למי נאמר כי כל מה שאת צריכה כדי להינצל הוא להכריז על ישו המושיע שלך ,ולא שום דבר
אחר .אלה גם נאמר כי עשרת הדברות היו אבל הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים ,אך כי הן אינן חלות על הנוצרים ,כי כנוצרי אתה
נושע על ידי חסדו של אלוהים .השקרים האלה ,יעוור אלה אשר מאמינים בהם ,מן האלוהים האמיתי ,ובכך ימנע מהם להיות חלק
הנישואין .זה מסיבה זו כי המלך ,במשל הנ ל ,מצווה כי אלה אשר לא לבושה בלבוש החתונה תהיה זרק לתוך החשכה החיצוני .הלבוש
החתונה להיות הפשתן לבן ונקי הצדק.

רבים ייקרא
רבים ייקרא אבל מעטים ייבחרו ,מתייחס לעובדה כי רבים לאורך הדורות של האדם מאז ישו ,ניתן לבחור על ידי אלוהים,
מוזמן לחתונה ,אבל זה לא תלוי רק האל המגיע ,אתה בטח רוצה לבוא מרצונך החופשי .אם ,לאחר להיות נגע על ידי אלוהים ,שהוא? איך
אתה יודע .אתה נבחרנו ,תעשה מאמץ חרוץ ללמוד ולהבין את האלוהים האמיתי ,אתה יוזמנו לחתונה ,אבל אם אתה חושב כי כבר נגעת ע
י אלוהים כי אתם מתקבלים באופן אוטומטי כדי להשתתף ,אתם מרומים .אתה חייב להיות לבוש בבגדים החתונה ,וזה הצדק ,אשר ניתן
לרכוש רק באמצעות המאמצים האישי שלך להכיר מיהו אלוהים ואת מה שהוא מייצג ולאחר מכן כוונון (לעבור לידה) האישיות שלך
ואת האופי המוסרי לזה של אלוהים.

ילדים של הממלכה
אני אומר לכם",כי יבוא מן המזרח והמערב ,וכמה טוב לשבת עם אברהם ,יצחק ויעקב ,למלכות השמים ,אבל הילדים של הממלכה
(של ישראל) יהיה להיות מושלכים לאפלה החיצונית :יהיה בכייה וחריקת שינייםMatthew 8:11-12 .
שני פסוקים אלה הם התייחסות היהודים מי הילדים מבחינה היסטורית של ממלכת ישראל ,אבל מי על ידי דחיית את תורתו של
ישו ודחה ישוע כאלוהים בבשר אדם ,תאבד עומד במקום תושלכי לאפלה החיצונית ,אפילו אם הם שומרים על כל עשרת הדיברות
האלוהים.
זכור :אינם נשמרים על ידי שלך עובד לבד ,אבל גם חייב להאמין בדבר האלוהים ,ישוע המשיח הוא המילה.
והשליכו  yeהמשרת רווחי לאפלה החיצונית :יהיה בכייה וחריקת שינייםMatthew 25:30 .
כפי שאתה יכול לראות כל אחד פסוקים אלה גם אומר לנו כי יהיו "בוכייה וחריקת שיניים" .זוהי התייחסות לעובדה כי אלה
נ זרק לאפלה החיצונית יאמין כי הם נשמרים ,רק כדי לגלות כי הם מקיימים בבשורה שקרית של השטן ,לא את הבשורה של אלוהים,
ולכן הם לא משרתי האלוהים.

הכבש
המשל הזה מסייע להעניק הבנה הפסוקים הבאים.
תן לנו להיות שמח ,לשמוח ,ותן כבוד לו :כי הנישואין של הטלה הוא הגיע ,אשתו זיווג עצמה מוכנה .התגלות 19:7

כבש ישוע המשיח ,אשתו נצעד עצמה .אז מיהו אשתו של ישוע המשיח?

אשתו של הטלה
 ,לה הוענק כי היא צריכה להיות ערוכים פשתן ,נקי ולבן :הפשתן הוא האלוהים הקדושים .התגלות 19:8

אם אתה זוכר ,המילים" ,ערוכים ב פשתן ,נקי ולבן ",משמש במקומות אחרים בתנ ך ,זה תמיד מתייחס למי לשמור את המצוות
של אלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח.

אשרי המאמינים להשתתף
 ,הוא נאום אליי",כתיבה מבורכים הם הנקראים אשא סעודת הכלולות של הכבש ".הוא נאום אליי",אלה נכון האמירות של אלוהים".
התגלות 19:9

אתה רואה? במשל זה ,רבים נקראו לחתונה של המלך ,אך אף אחד מאותם הזמין ,היו מוכנים לבוא ,אז המלך שלח החוצה את
משרתיו להביא לחתונה ,אחרים אשר לא הוזמן במקור .זה יכול להיות מוצג המקרה בין היהודים דוחים את ישוע הגויים אשר אימצו את
תורתו ואת דרכו.

תנו לקיסר
ואז הלך הפרושים ,ולקח מייעצת איך הם עלול לסבך אותו בהרצאה שלו .הם שלחו לו שלהם בעיגול  ,Herodiansאומר",אדון,
אנו יודעים כי אתה נכונים teachest ,הדרך של אלוהים .למען האמת ,גם  carestאלף לכל אדם :כי אתה  regardethלא האדם של גברים".
מספרים לנו",מה לשחדני? זה חוקי לתת הוקרה תנו לקיסר ,או לא?" Matthew 22:15-17

התחשבות שום אדם
 Regardethלא האדם ,אשר הוא ביטוי המתייחס למצב החברתי שלך בחיים .אלוהים לא אכפת אם אתה עשיר או עני ,רק
שתתן סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה .אתה יכול להיות יהודי עשיר ,עם כוח פוליטי וכלכלי ,אבל אם לא תתן אמת ואת הפולחן
הנכון לאלוהים ,כל מה שיש הוא לשווא.
אתה יכול להיות נוצרי ,משתתפת לכנסייה בכל יום ראשון ,ואני קורא בתנ ך על בסיס קבוע ,אך אם לא לשמור על חוקי
האלוהים ולא נותנים סגידה לאלוהים שהוא פקודות ואז הוד סגידותך לשווא.
אם אתה מכור לסמים מי פגע התחתון של החיים ,זה לא משנה עם אלוהים ,אם אתה ואז לחפש את אלוהים ו לציית מצוותיו,
לבקש מאלוהים כדי לעזור לך להילחם ההתמכרות שלך וכדי להוביל אותך חזרה לתוך בריאות .אלוהים לא נותן כבוד למי שאת עכשיו,
רק מי אתה רוצה להיות במערכת יחסים עם אלוהים.
יהודי אשר מסרב ישו כמו להיות המשיח ,פונה רק כיליון נוצרי אשר מסרב לשמור שבת ביום השביעי ,פונה רק כיליון ,מכור
לסמים ,מי נראה לאלוהים מציית את המצוות של אלוהים במסגרת מסעו התמכרות לסמים ,הוא על דרך להינצל .אלוהים לא נותן כבוד
לאדם ,אבל אלוהים .אל לב של מישהו אשר רואה את הטעות שלהם ,ואז נראה לאלוהים כדי להראות להם אלוהים של.

מתן הוקרה
בפסוקים שלעיל ,ישוע תינתן אתגר; "זה חטא לשלם מחווה האימפריה הרומית (מיסים)?" הביטוי" ,זה חוקי" ,מתייחס החוק
של אלוהים ועל  .Mosesהאימפריה הרומית היא אומה אלילית ,ולכן החוק של היהודים לתת תמיכה ,או כל סוג של העמותה עם עובדי
אלילים זה חטא .לכן ,תחת חוקי האל ,זה חטא לתת תמיכה בצורה של מיסים אומה אלילית?

יודע את

זה :אם ישו אומר כי זה חטא ,אז ישו יואשם בבגידה נגד קיסר ,וזה עונש מוות .לעומת זאת אם ישוע אומר כי זה

לא חטא ,אז הוא להיות סותר את החוק של אלוהים ,עושה עצמו דברי נאצה ,וזה שוב עונש מוות.
אבל ישוע נתפס שלהם רשעות ,אמרה",למה להתגרות יה לי ,אתם צבועים; שהשמן לי הכסף מחווה ".הם הביאו לו פרוטה .הוא
נאום להם מנוחת עולם",של מי היא זו התמונה  "?superscriptionהם אומרים לו",של קיסר ".ואז אמר נביאו הוא להם",רינדור לכן תנו לקיסר
את הדברים אשר הם של קיסר; לאלוהים הדברים של אלוהיםMatthew 22:18-21 .
הכסף מחווה היא מדינתא המקבלים וגובי המסים עבור התשלום של המיסים שלך .הם לא יאפשרו לך לשלם עם עוף או עז;
אתה חייב למכור את הדברים האלה ולהביא רק הרומית מדינתא לבצע את התשלום.
ישו מבקש לראות מטבע רומאי ,עליו הוא התמונה של אדם ,אשר ישוע שואל" ,מי זה בתמונה זו?" התמונה היא של יוליוס
קיסר.

פסוקים הארציים שמימית
התשובה של ישוע היא פשוטה; אם המטבע יש את התמונה של קיסר ,ואז המטבע להשתייך קיסר ,לכן ,להחזיר אותו לקיסר.
אבל יש לזה משמעות גדולה יותר .המטבע המחווה הם סמליים של הדברים הגשמי הינם זמינים מן העושר של כדור הארץ .ישוע אומר,
אל תיתן דעתך הדברים של כדור הארץ ,אבל נותנים לאלוהים את הלב ,הנשמה ,הנפש ,ואלוהים יראה לצרכיך הארציים .מה זה אומר לי
את זה אם למקם את חייך בידיו של אלוהים ,אתן לא הדאגה לדברים הארציים ,ואז אלוהים יראה לצרכים שלך ,כל עוד אתה נותנים
אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ולא לאמץ את המוסר של אלוהים ולהפוך אותו מוסר שלך
כאשר הם שמעו את המילים האלה ,הם השתומם ,עזבה אותו ואני הלך לכיוון שלהםMatthew 22:22 .
פסוקים אלה להזדהות עם השיעור ישו מנסה ללמד ,וזה כדי לא לתת חשש או דאגה הדברים האלה של האדמה ,אבל להכניס
השגחתך מה נדרש מכם לרשת חיי נצח.

הצביעות של העשירים
ואז דברתי ישוע ההמון ,חסידיו ,אומר",הסופרים והפרושים לשבת במושב ' :Mosesכל ולכן זה מה כל כך אי פעם הם מציעים לך
להתבונן ,לבחון ,עושים; אבל את לא יה לאחר עבודות שלהם :הם אומרים ,וזה לאMatthew 23:1-3 ".

מושב Moses
מושב ' Mosesיש התייחסות למיקום שהחזיקה  Mosesכמנהיג של עם ישראל Moses .קיימה שתי עמדות ,של המנהיג
האזרחי ,בואו לקרוא לזה המושל ,גם כמו המנהיג הרוחני של הקהילה של בני ישראל.

במסגרת תפקידו כמנהיג אזרחי ,האנשים או את אזרחי ישראל צייתה שלו מכתיבה או חוקי כפי שהם קשורים ממשל שלו.
מתוקף תפקידו המנהיג הרוחני Moses ,היה הנציג של אלוהים על כדור הארץ ,את חוקיו( ,חוקים של  )Mosesלידי ביטוי חוקי
האל עצמו ,כל עוד החוקים של  Mosesלא לסתור או רינדור לשאינם-אפקט עשרת הדברות.

יצייתו לחוק האזרחי
מה אלוהים אומר לנו ,זה הסופרים ,הפרושים הם שליטי לעם ישראל ,לכן החוקים האזרחים הם סוגיה ,צריך יהיה תקף על ידי
העם .באותו זמן אולם ,ישוע אומר לנו כי הסופרים והפרושים אל תשב כנציגים של אלוהים ,כפי שעשה  .Mosesזה מתגלה הבאות":אבל
" מתייחס המאמץ אחד מעביר שמירה ,התבוננות עשרת הדיברות,
" המילה"עבודות
את לא יה לאחר עבודות שלהם :הם אומרים ,וזה לא.

".
ולהיות אחד עם אלוהים .זה ישוע אומר לנו הסופרים ואת הפרושים"אומר ,ואני לא

השפיעו על ידי השטן
אמרתי באירוע אחד או יותר ,בכתבים בדף אינטרנט זה ,כי השטן היה השפעה אם לא שליטה של הכהן הגדול ואת זקני בית
המקדש .ישוע אומר בפסוקים שלעיל ,מהו כי אני צודק .אם לא אומרים או נדרוש את זה וזה דבר האלוהים ,אז מה? אתה מטיף אם גם
נכשלת לשמור ולקיים את הדרך ואת תורתו של אלוהים ,אז אתה לא אלוהים .אם אתה לא אלוהים ,אז אתה פגאני.
זכור" :פגאני" פירוש המילה" ,לא של אלוהים ",לכן ,זקני בית מקדש ,ברוב המקרים ,לא היו של האל ,לכן ,את אשר הם
מטיפים ,הפך פגאני.
זה נכון כנסיות כריסטיאן רוב היום .בין היתר ,הם מלמדים היום הראשון בשבוע כמו להיות יום לורדים המנוחה ,כאשר אלוהים
עשה את זה מאוד ברור את יום השביעי הוא השבת ה' אלוהיך אקסודוס .20:10

נטל כבד
כי הם לוחצים נטל כבד ,חמורה יקבעו ,ולהניח אותם על הכתפיים של גברים; אך הם עצמם לא יעביר אותם עם אחת האצבעות.
Matthew 23:4
נטל כבד הן העונשים שהטילה על המדינה זקני בית מקדש על פני תקופה של דורות ,מה שגרם שמירה על השבת משהו צריך
לפחד ,ולא תענוג של מבלה את היום בהתייחדות עם אלוהים .עונשים אלה לא היו בקנה אחד עם רוח של אלוהים או כוונה השבת של
אלוהים ,אבל עשה את זה אפשרי מבחינה ליד לא חטא נגד זה גרם של שמירה על השבת ליום של אימה ,לא יום לצפות אז לבלות
בהתייחדות עם היוצר שלך.

זקני לפטור את עצמם
אך הם עצמם לא יעביר אותם עם אחת האצבעות ,זה אומר כי המקדש הכהנים והזקנים פטורים עצמם אלה עונשים אותו.
זה נשמע כמו מה קורה בתוך הממשל האמריקאי .במוסרות השלטון לחוקק חוקים כי האוכלוסיה חייב לחיות על ידי אבל הם
עצמם פטורים אלה אותם חוקים .את חושבת כי אולי השטן יש השפעה על חלק בממשלה האמריקאית?

עבור להכרה עצמית.
אבל כל מי שעובד הם עושים בשביל להיראות של גברים :הם להפוך רחבה תפילין ,להגדיל את הגבולות של מלבושים שלהם ואני
אוהבת את החדרים מעייניו במשתה ,הצ'יף מושבים בתי כנסת ,וכן ברכות בשווקים ,וכדי להיקרא של גברים ,הרב ,הרבMatthew .
23:5-7
" מתייחס הזמן והמאמץ ששם אל תוך שמירה על מוסריותו של אלוהים ,ולתת אמיתי ונכון פולחן האל.
זכור :המילה"עבודות
אלה של בית המקדש ,שהפכו אמידים מן התרומה שניתנה לה על ידי העם ,התהדרו שלהם עושר ,עמדות ,אדיקות ,עד לנקודה החזיקו את
עצמם להיות מעולה לאנשים.
" מוגדרת בתור :תיבת עור קטנה המכילה את הפתקים עם כתבים שנכתבו עליהם כתזכורות מתפקידך דתי.
המילה"הנחת תפילין
הביטוי ,להגדיל את הגבולות של מלבושים שלהם ,מתייחס גבולות כחול זה מצווים להיות משוחק על ידי היהודים כדי להזכיר
להם לשמור את עשרת הדיברות של אלוהים .זה נתמך על ידי הפסוקים הבאים.
ויאמר אלוהים אל  ,Mosesאומר",דבר אל בני ישראל ,והוא מברך אותם כי הם עושים אותם בשולי בגבולות שלהם מלבושים,
לאורך כל הדור שלהם ,וכי הם שמים על הציצית של הגבולות  ribbandשל כחול :זה יהיה לכם עבור שוליים ,כי  yeיכול להסתכל בו, ,
זוכר את כל מצוות ה'  ,ולעשות אותם; אתם מבקשים לא אחרי הלב שלך והעיניים שלך ,לאחר מכן  yeהשתמש ללכת לזונות ye :אולי
זוכר ,לעשות את כל מצותי ,ולא להיות קדוש לאלוהים שלך ".מספרים 15:37-40

מה אלוהים אומר הוא כי זקני בית מקדש מוגדל גבולותיה של מלבושים שלהם ,לא כדי לסייע להם לזכור את המצוות של
אלוהים ,אלא כדי להרשים את העם ,של אדיקות שלהם .זה כמובן רק מראה את הצביעות שלהם ,לא על אמונתם.

לא ניתן לקרוא את הרב
אך לא כן הרב :אחד הוא שאתה אתה מאסטר ,אפילו ישו; כולכם אחיהםMatthew 23:8 .
המילה "הרב" מוגדרת בתור :מנהיג קהילה יהודית ,או הפקיד הדת הראשי של בית כנסת .האמונה הנוצרית הוא נרדף עם זה של
כומר או כומר .בדת המוסלמית יהיה נרדף מולא.

כפי שאתה יכול לראות ,בעיניו של אלוהים ,אנחנו כל הסרגל שווים ,עשיר או עני ,או משרתת ,אנחנו אחים כל בהשגחת האל.
זקני בית מקדש להאדיר את עצמם ,אז כדי להרשים על האוכלוסייה את עליונותם .הטפה בבשורה שקרית ,ובכך לגרום לאחרים גם ליפול
מן הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,זקני בית מקדש האלה בסופו של דבר להשפיל? בשם אלוהים ,יהירות ,חוסר צייתנות.
נקרא הרב ,היא להציע שאתה מעל אחרים ,לא המשרת שלהם .האלוהים הקדושים ,שמנהיגים ,אלו המשרתים של אלוהים ושל
האלה הם מובילים ,לא ' מאסטרים ' או ' סרגלים כרבה של התקופה היו ,אך משרתים של האלה הם מובילים.

לא אבא התקשר האיש
ותתקשר לאיש אבא שלך על פני האדמה :אחד הוא אביך ,אשר בגן עדןMatthew 23:9 .
כשקראתי את פסוק זה ,אני חושב של הכנסייה הקתולית ,איך הוא צפוי שאנו מכנים הכמרים שלהם" ,אבא ".ישו פשוט אמר
לנו כי אנחנו לא לעשות את זה .בשבילי זה אחר המזהה של הכנסייה של רומא להיות צורר המשיח .הכנסייה של רומא נוגד לא רק עשרת
הדיברות אלא רצונו של אלוהים גם כן .אף-על-פי אלוהים אמר לנו לא להתקשר כל אדם "אבא" ,הכנסייה של רומא בדרגה זה בדיוק
אותו הדבר ,ציות ישיר המילה של ישו .הכנסייה של רומא מכנה עצמו נוצרי ,אבל איך אתה יכול להיות המשיח ,אם אתה מטיף נגד אשר
לימד ישוע המשיח?

קוראים אדון גבר
גם להיקרא  yeמאסטרס :אחד הוא האדון שלך ,אפילו המשיח . .אבל הוא מת הגדול יהיה משרתכם .יומת יהיה מבליטות את עצמו
ניתן  ;abasedהוא אשר יהיה עצמו יהיה מרומםMatthew 23:10-12 .
מה זה אומר ,היא כי אלו שיש להם ידע מעולה של מכתבי הקודש של אלוהים הם לא תואר שני ,אך המשרתים שלך . .זה כי
אתה נראה למצוא דבר האמת של אלוהים; לכן הם נותנים שירות אליך.
דף אינטרנט זה לזה אתה קורא מ ,אני נותן לך כשירות .אלוהים ציווה כי אני מציג דבר האמת בפני העולם ,הקמתי דף אינטרנט
זה כדי לבצע את הפקודה .אני משרתת את האל ,בשירות כזה ,אני משרת את הקוראים.

שתוק במלכות השמים
אבל אבוי לו אתה ,והפרושים ,צבועים! עבור  yeשתוק ממלכת גן עדן נגד גברים :עבור יה גם להיכנס את עצמכם ,אף אחד מהם
סובלים  yeאותם שנכנסות ללכת פנימה Matthew 23:13
" בפני כל אלה אשר מלמדים את הבשורה הרעה ו .false -הם יישפטו.
ישוע אומר"אוי
כדי להשתיק את מלכות השמים ,הוא לגרום למי לחפש מישהו להתלבטויות כמו להיות איש של אלוהים ,להראות להם
האלוהים האמיתי .כאשר אלה אותם אנשים לספר לך שקרים כזבים שנותנים לך להאמין כאמת ,אבל להוביל את האנשים .מהאל.

זכור :אם לא תתן סגידה לאלוהים בדיוק כפי שאומרים לך ,אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל ,הוד סגידותך ולכן הוא לשווא.
זה נכון של זקני בית מקדש ,כמרים ,מתקיים גם הדתות הנוצרית אשר מלמדות היום הראשון השבת( ,בבשורה שקרית של
השטן) ,אשר מסיר גם את האנשים פולחן האל האמיתי.
גם אני לא סובל  yeאותם שנכנסות בתוך :מתייחס המאמצים זקני בית מקדש ,הפרושים ,הצדוקים אשר עוסקת מנסה להרוס
" משמש אומר מעל :כדי לאפשר משהו יקרה או לעשות ,כדי לתת
את ההטפה של ישוע ,לפני זה תתפתח בליבם של אנשים .המילה"לסבול
כבוד משהו או מישהו .זה גם אומר כדי לתת כבוד למישהו אחר של מאמין או דעות .זקני בית מקדש האלה מכובד רק לדעה משלו או
מאמין והוא סירב לתת שיקול למשהו הטיף ישו או תלמידיו.
כמו הקדוש של אלוהים ,ומי אחד יש למד וחקר התנ ך ,אבל חשוב יותר ,הדברים האלה שהראה לי אלוהים ,אני בטוח בידע
שלי ,כך שניתן לקבל דעות מה להציע בכתבים אלה ,על-ידי אחרים בביטחון האמת של זה הם נותנים .אם אתה אבל לקרוא את כתביו,
להשוות את ההסברים על כתבי הקודש ,גם אני בטוח ,תראה את האמת.

לטרוף את הבתים של האלמנה
אבוי לו אתה ,והפרושים ,צבועים! עבור  yeלטרוף את בתים האלמנות ,על העמדת פנים להפוך תפילה ארוכה :לכן מושלם את
כיליון רבתי .אבוי לו אתה ,והפרושים ,צבועים! יה מצפן בים וביבשה לעשות אחד הגר ,וכאשר הוא עשוי ,יה תגרום לו כפולה יותר הילד
של גיהינום מאשר את עצמכםMatthew 23:14-15 .
" אומר :מומר חדש האמונה הדתית או דוקטרינת .זה אומר ,כי אם הכומר המטיף בבשורה שקרית של השטן ,ממירה
המילה"הגר
את הדת שלו ,ואז הם איזה אתה בדיוק כמו הכומר אשר דרשו את המילים של שגיאה לך .זה נכון של הכנסיות הנוצריות אשר מלמדות
את השבת ראשון ,בדיוק כפי שזה היה נכון של הפרושים ,כוהני לעם ישראל העתיקה שהטיף המסורות שלהם שקר אשר נתנו תקדים על
דבר האלוהים.

נשבע על הזהב של המקדש
אבוי לו אתה ,יה עיוורת מנחה ,אשר אומר",מי שצריך להישבע על ידי בית המקדש ,זה שום דבר; אבל מי שצריך להישבע על ידי
הזהב של בית המקדש ,הוא חייב! יה טיפשים ,עיוור :עבור אם גדול ,את הזהב ,או בית המקדש זה  sanctifiethאת הזהב? Matthew
23:16-17
להישבע על ידי ,או שעלי לומר לקלל את המקדש הוא הקללות בית המקדש ,כמו גם אלוהים הכל יכול .להישבע על ידי ,או
לקלל ,הזהב בבית המקדש ,הוא להישבע על ידי חששות הגשמי ,יש מה לעשות עם פולחן האל אמיתי ונכון .המסור זקני בית מקדש
כחטא להישבע על ידי הזהב בבית המקדש ,אבל אין סיבה לדאגה ,אם שנשבעת .על ידי בית המקדש עצמו ,אשר מציג כמה רחוק
המסורות מקדש שנפל מהאל וכלפי בבשורה שקרית של השטן.

מי שצריך להישבע במזבח ,זה דבר; אבל מי שצריך  swearethעל-ידי המתנה זה על זה ,שהוא אשם .יה טיפשים ,עיוור :עבור אם
גדול ,המתנה ,או המזבח זה  sanctifiethאת המתנה? Matthew 23:18-19
מי ולכן להישבע ליד המזבח sweareth ,על-ידי אותו ,ועל ידי כל הדברים בגינו .מי להישבע על ידי בית המקדש sweareth ,על-
ידי אותו ,ועל ידי לו  dwellethבו .הוא זה להישבע על ידי עדן sweareth ,על ידי כס המלכות של אלוהים ,ועל ידי לו  sittethבגינו.
Matthew 23:20-22

רוצחי הנביאים
אבוי לו אתה ,והפרושים ,צבועים! כי לכם לבנות את קברי הנביאים ,מקשטים את  sepulchersשל צדיקים ,וכן אומרים",אם היינו
בימים של אבותינו ,לא היינו הסועדים איתם בדם של הנביאיםMatthew 23:29-30 ".
זקני בית מקדש מימי ישו נתן נאום גאה הם הייתי לא רודף את הנביאים הישנה ,אם הם גרו בזמנו.

עדים בפני עצמכם
הזין מהירה של האי יה להיות עדים בפני עצמכם ,כי הם נבחרי הילדים מהם אשר הרג הנביאים .למלא  yeאז המדד של אבא שלך.
נחשים ,יה ,יה הדור של נחשים ,איך יכולים  yeלברוח את קללת הגיהינום? Matthew 23:31-33
הפסוקים הנ ל ,ישוע מאשים מקדש זקני ,היום שלו ,בביצוע פשעים אותו כנגד נביאי האלוהים שעשו אבותיהם ,למרות שהם
דואגים כי לא עשו כך הנביאים .זקני בית מקדש ,לרדוף ,לגנות את ישו ,מה הוא מלמד ,ואז אחרי ישוע היא הניחה את הצלב ,הם לרדוף
את כל המאמינים תורתו של ישו ,בדיוק כמו אלו של מזמן שנרדפו על נביאי האלוהים.
הזין מהירה של האי ,הביטו ,אני שולח לכם נביאים ,החכמים ,ואת הסופרים :כמה מהם כן יהיה להרוג ,יצלבו; וחלק מהם יהיה ye
אימת בבתי כנסת שלך ,ולרדוף אותם מעיר לעיר :על ייתכן שתבוא כל הדם צדיקים לשפוך על פני האדמה ,מהדם של  Abelלצדיקים בפני
דמו של זכריה בן  ,Barachiasמי יה באוצר בין המקדש לבין המזבח .באמת אני אומר לכם",כל הדברים האלה יבוא על הדור הזה.
Matthew 23:34-36
זה ישו הוא נותן נבואת הנביאים בעתיד ,וכי אלה זקני בית מקדש אותו לרדוף את רצח נביאי הברית החדשה של האל ,בדיוק
כמו אבותיהם עשו הנביאים בתנ ך .זה מוכח על ידי טיפול הרדיפה של אלה של הנוצרים הראשונים ,אשר להמיר תורתו של ישו ,אשר
היו אז היא רדפה נרצח על ידי זקני בית מקדש.
 ירושלים ,ירושלים ,כי  killethהנביאים ו  stonestאותם אשר נשלחים לקריאתי ,כמה פעמים אני נקהלו ילדיך ,גם תרנגולת
 gatherethאותה תרנגולות תחת כנפיה ,וכך אתם לא! כי אני אומר לכם",יה לא נראה לי מעתה ואילך ,עד  yeונאמר ברוך הוא אשליך
בשמו של האלMatthew 23:37-39 ".

הכניסה ניצחון
בפסוקים שלעיל ,ישוע מדבר על חזרתו בעתיד הופעתו השנייה של המשיח .זה הוא הדרך הטובה ביותר להבין בעת קריאת
הפסוקים לספר של הכניסה המרשימה של ישוע כי הוא עשה לירושלים רק ימים לפני המפגש עם זקני בית מקדש.
כאשר משך כמעט בפני ירושלים והם היו לבוא בית פגי ,אל הר הזיתים ,ואז שלח ישוע לשני תלמידים ,אומר עד אז",להיכנס לכפר
ונחבט אותך ,משעשה תמצא חמור קשורות ,ואני קולט אותה :לאבד אותם ,ולהביא אותם אליי .ואם כל אדם אומר אלמדו לכם  yeונאמר
"האל הגולמיות הצורך מהם ,משעשה הוא ישלח אותםMatthew 21:1-3 ".
ישוע הוא המורה אלה לשני תלמידים להיכנס לתוך כפר בית פגי לקחת תחת( ,חמור) ,ואני קולט שלו ,ולהביא אותם חזרה
לישו .ישוע בהמשך מסביר כי אם הם מתמודדים על ידי מישהו ,לקחת את החיות האלה ,הם פשוט לומר" ,האל יש צורך מהם" .כך תוכל
לדעת ,ככל הידוע לשני תלמידים אלה ,ישו מבקש מהם לקחת את החיות ללא רשות ,ובכל זאת ,הם יעשו הם נמצאים בקשה להסב
לעשות .למרבה המזל ,הבעלים להתעמת איתם ,שמוכן שהם לקחת את התחת בחזרה אל ישוע ,הופכת את זה מתנה או מטוס מנייר ,לא
גניבה.
כמה מהם (הכפר) שעמד שם אמר להם",מה לעשות כן ,להפסד הקולט?" (למה אתה לוקח את האקדח?) הגידה אותם גם ישו
ליוויתו :הם נתנו להם ללכת .מארק 11:5-6

זה אומר לי ,כי היה כבר התריע הבעלים של החיות האלה כי ישו יכול לשלוח להם ,אז היה לא דאגת יתר כאשר מישהו בא
לקחת אותם ,וגם שזה ולכן לא גניבה.
כך תוכל לדעת ,כמו במערב הפרוע האמריקני ,לקחת החיים של אדם אחר; זה היה פשע שדינו תלוי ,זה אומר כי אלה לשני
התלמידים חשף מלא להאמין בישוע ,כאשר הסכימו לעשות את זה בשבילו.

הנבואה מילא
ישובה על חמור
כל זאת ,כי זה עלול להתגשם אשר נאמרה על ידי הנביא( ,זכריה) ,אומר",אספר לך-בתם של שיאון ,והנה ,מלכותך קינג יבוא
לקריאתי ,כנועים ,ויושב על חמור ,ואני קולט הולד של תחתMatthew 21:4-5 ".
בסביבות  487לפני הספירה
שמחו מאוד O ,בתו של ציון; לצעוק O ,בתו של ירושלים :הביטו ,את המלך יבוא לקריאתי :הוא פשוט ,ויש להם ישועה; נחות,
רכיבה על חמור ,ועל קולט הולד של חמור .זכריה 9:9

כפי שאתה יכול לראות ,הספר של זכריה ,את אשר היה ניבא כמעט  500שנה קודם לכן בוצעה על ידי ישוע .עוד פעם ,אני
טוענים כי רק ישו ממלא את נבואות העתיקה של המשיח ,ולכן זה יכול להיות רק שישוע הוא המשיח.
התלמיד שהלכתי ועשיתי כפי אלוהים ציווה עליהם ,הביא את התחת ,ואת האקדח ואת לשים עליהם את הבגדים שלהם ,הם טמנו לו
(ישו) בגינוMatthew 21:6-7 .
שפע גדול מאוד להפיץ את הבגדים שלהם בדרך; אחרים לצמצם ענפים מהעצים ,ולא  strawedאותם בדרך .את המונים שהלך
לפני ולאחר שרצו בעקבותיו ,קרא ,אומר",שהוזנה שתמלא בנו של  :Davidברוך הוא אשליך בשמו של האל; הושענות ב הגבוה ביותר.
Matthew 21:8-9
מספר גדול של אלה אשר שמעו את ישוע מדבר על פני שלוש השנים של משרדו עלה על ירושלים כאשר שמעו כי ישוע תהפוך
את הכניסה ניצחון .האנשים האלה ,האמין שישוע המשיח ,ולא מזמן את הנבואות התגשמו ,לכן ,זה היה חגיגה כמו זה של קרנבל כאשר
ישוע בכביש ,דרך השערים של העיר על גב חמור.
כאשר הוא בא לירושלים ,כל העיר הועברה ,אומר",מי זה?" ריבוי אמר",זה ישו הנביא של נצרת הגליל"Matthew 21:10-11 .
ברוב המקרים ,ישוע היה מתבצע מחוץ העיר ירושלים ,ולכן אלה שחיו בירושלים ואלה היו מארצות אחרות היה לי מושג מי זה
היה שניתן כזאת חגיגה האדיר כפי שהוא נכנס לעיר.

המלווים כסף
ישו נכנס לתוך בית המקדש של אלוהים ,ולהטיל כל אותם זה נמכר ,והקונים במקדש ואת הפיל את הטבלאות של השולחנים ,ואת
מהם מכרה יוניםMatthew 21:12 .
המקדש נבנה למטרה אחת ,כדי לספק כס מלכות המשיח כשהוא הגיע .לפיכך היה בית האלוהים ,מקום קדוש .זה היה אמור
להיות מקום פולחן ,מאיפה אנשים נותנים תפילות לאלוהים.
במשך הדורות ,הפך המקדש מקום של מסחר .אם את חטאו ,המקדש ואתה הולך להקריב קורבן של עז או כבש או שור ,כעונש
על החטא שלך .בימים ההם ,מעטים של אזרחי ישראל למעשה בבעלות עדרים של חיות; המסחר נעשה על ידי ששילמת תמורת מה
שייחלת לו לרכוש .זה נדרש על ידי אלוהים להקריב חיה לעשות ,בגלל חטאיך יכול רק להיות שטף דם.
על מנת להיות בעל חיים על ההקרבה ,אנשים לרכוש את החיה מ ספקי בעיר לפני שנכנסת בשער של בית המקדש .הבעיה היתה
אם היה לך מטבע ממחוז אחר של האימפריה הרומית ,אז היית חייבת להחליף את המטבע שלך עבור המטבע זה יקבל ספקי בירושלים.
חלפני כספים אלה יתקהלו בתוך כותלי בית המקדש בתוך החצר הפנימית .זה היה מחלו על ידי זקני בית מקדש ,בגלל שהם קיבלו שכר
ספקי ,לא רק של חלפני כספים ,אלא גם של כל מיני ספקי ,אשר נתן את האווירה של בזאר החצר של בית המקדש.
(ישו) לא יסבול כי כל אדם צריך לסחוב את כל אנייה דרך המקדש .מארק 11:16

בית המקדש היה בית האלוהים ,ובתור שכזה היית אמור להזין אותו במטרה פולחן .מה מצא ישו היה בזאר ,עם אנשים העוסקים
בעבודה ידנית ומסחר .זה חל איסור מפורש ביום השבת ,גם מחוץ למקדש ,אך אסור למעט הכומר בכל עת בתוך שערי בית המקדש.

בית תפילה
ויאמר להם",כתוב",הבית שלי ייקרא בית התפילה; אך יה הפכו אותה מאורת גנביםMatthew 21:13 ".
הבנת לעיל ,כעת באפשרותך לראות מדוע אלוהים כל כך כעסה ,למה הוא התחיל להפיל את הטבלאות של ואנדאר .זה ניתנת
תמיכה על ידי הפסוק הבא שניתנו על ידי הנביא ישעיה מעל  700שנה קודם לכן.
אפילו אותם יהיה לי להביא אל הר קדשי ,ולהפוך אותם משמחת בביתי תפילה :העולה שלהם ולהקריב שלהם יהיה להיות מקובל
על מזבח שלי; בשבילי בית ייקרא בית תפילה לכל האנשים 56:7 .ישעיהו

כמי שזרק את כל ספקי את ישו החל מיניסטר לאחר אלה אשר חגגה הגעתו.
העיוור ,צולע בא אליו בבית המקדש; הוא ריפא אותםMatthew 21:14 .

הפה של בחורות
כשראית ראשי הכהנים ואת הסופרים הדבר הנפלא שהוא עשה ,והילדים בוכה בבית המקדש ,ואני אומר ,שהוזנה שתמלא בנו של
 ;Davidהם היו כואבים מרוצה ,ואמר לו",והנודמת מה זה אומר "? ישוע נאום להם מנוחת עולם",כן; יה מעולם לא קראתי ,מפי כוסיות ואני
היניקה של אלף  hastלשפרו שבח?" Matthew 21:15-16
כפי שאמרתי ,זקני המקדש היו משעמם כי הם קיבלו הכנסות בין של ספקי ,ועל ישוע להכריח אותם מחוץ למקדש ייצג הפסד
הכנסות .אם אי פעם תהיתם איך השטן הצליח להשחית אפילו זקני בית מקדש וכמרים ,זה היה בגלל העושר שנוצר מן העם עומד בית
המקדש .להרוויח כסף הפכה לדת שלהם ,דבר האלוהים הפך למשהו כדי לעקוף על רכישת מעושרם.
ישוע מדבר בנוגע" ,מפי בחורות ",הוא מדבר הפסוק הבא נכתב על ידי  Davidקינג ,מעל אלף שנה קודם לכן.
מפי כוסיות ו של היניקה  hastאלף הוסמך כוח בגלל אויביך ,כך  mightestעדיין האויב הנוקם .תהילים 8:2

אתה יכול לדמיין שמישהו יראה כל הניסים האלה שבוצעה על-ידי ישו במו עיניהם ,אך עדיין לא מרוצה על ידי מי גורם הניסים
כאלו להתרחש? זקני בית מקדש הם כה עיוור השטן ותאוות האישי שלהם כי הם לא רואים את אלוהים בעבודות שבוצעו על ידי ישוע.
זהו מצב זה קיים בעולם היום גם כן .הכנסיות הן יותר מתעניין ברכישת ממיר הכנסיות שלהם ,לא למען הנשמות של אותם
מספרים שהומרו ,אלא עבור העושר הוסיף שהן מייצגות עבור הכנסייה .אתה יכול לומר ,זה לא נכון ,כנסיות רבות לעשות מעשים טובים
עבור אלה הכסף נחוץ למטרה זו .אני מציע שאתה זוכר כי הטוב ביותר סיפר שקרים הם אלה עם  90%אמת ,שקר  .10%אם יחד עם

העבודות טוב אתה מטיף בבשורה שקרית של השטן( ,השבת הראשונה של היום) ,ואז שתקחו אותם מספרים שהומרו לכנסיה שלך כדי
מוות נצחי .רק ב Word -האמיתי של אלוהים אתה יכול ללכת את הדרך לגאולה.

עץ התאנה אוכלאני
הוא השאיר אותם ,ונכנס אל מחוץ לעיר .בתאני; הוא תקוע שם .עכשיו בבוקר שחזר לעיר ,הוא  .hungeredכשהוא ראה עץ תאנה
בדרך ,הוא מגיע לזה ,ולא מצאו כלום ,אבל עלים בלבד ,ואמר בפני זה",תן אין פירות לגדול וישמרך טמאים לנצח" ,כיום עץ התאנה קמל
משםMatthew 21:17-19 .
כאשר התלמידים ראו את זה הם השתומם ,אומר",כמה מהר הוא עץ התאנה קמל משם!" ישוע ענה ואמר להם מנוחת עולםVerily",
אני אומר לכם ,אם כן יש אמונה ,ואין ספק ,יה לא רק נעשה זאת אשר עשתה התאנה ,אבל גם אם אתם בסדר אל ההר הזה ,אתה יוסרו
ולאחר להיות אתה מושלך אל הים; זה ייעשה .כל הדברים ,בכלל  yeאבקש בתפילה ,האמונה ,מושלםMatthew 21:20-22 ".
אני רואה את זה כדרך של אלוהים מראה לנו כי אלה של האמונה ,אשר מאמינים בדבר אלוהים ,יש בהם כוח רחבי העולם
הטבעי ,צריך רק נאמין.

באיזו רשות?
כאשר הוא היה נכנס למקדש ,אל ראשי הכהנים והזקנים העם בא לו כפי שהוא לימד ,והוא אמר",על ידי איזה יכולתה רשות את
הדברים האלה? מי נתן לך רשות זו?" Matthew 21:23
יום קודם ,צ'יף כוהני המקדש ניסו לנזוף שלו מכריח את כל ספקי מחוץ למקדש ,אך לאחר בנתינתו מחשבה זה לעבור את
הלילה ,הם רצו לדעת ,באיזו רשות הוא הרגיש שזו זכותו לעשות כן .אחרי הכל ,הם היו הכוהנים ראש ,וזה היה הם שהיו שליטי בית
המקדש.
אלוהים ענה ואמר להם מנוחת עולם",אני גם רוצה לשאול אותך דבר אחד ,אם אמרת לי ,ב כנ ל אספר לך על-ידי רשות מה עשיתי
את הדברים האלה .הטבילה של ג'ון ,שממנו היה? מגן עדן ,או של גברים?" הם חשבו עם עצמם ,אומר",אם יאמרו ,מן השמים; הוא יאמר
אלינו ,למה אתם לא אז האמינו לו? אך אם יאמרו ,של גברים; אנחנו חוששים העם; עבור כל להחזיקו כנביאMatthew 21:24-26 ".
כל הזמן יוחנן המטביל היו מעורבים משרדו ,מטיף החרטה של חטא ,זקני בית מקדש שלח אנשים כדי לא שאלתי אותו את
מטרתו ,אבל הם מעולם לא אימצת את תורתו היותו של אלוהים .העם לעומת זאת היה אימצו את ג'ון איש האלוהים ,וכן נביא האלוהים.
הם ענה ישוע ,אמר",ואנחנו לא יכולים לומר .ויאמר להם",אף אחד אומר אני לך באיזו רשות עשיתי את הדברים האלה".
Matthew 21:27

כפי שאתה יכול לראות ,וגם אז ,הם סירבו לראות את מתן תורה של ג'ון .ישוע ואז אומר להם כי הוא לא יספר להם ממי שהוא
מקבל את סמכותו ,אך מציע במקום משל.

משל הבנים
אבל מה חושב יה? אדם מסוים היו שני בנים; והוא בא אליך הראשון ,אמר",בן ,אלך לעבוד היום בכרם שלי" .הוא ענה ואמר",לא":
אבל אחר כך הוא התחרט ,והלךMatthew 21:28-29 .
הוא בא אל השני ,ואמר כנ .הוא ענה ואמר",אני אלך ,המפקד ":הלך לאMatthew 21:30 .
הבן הראשון בשעה הראשונה מסרבת לעשות את ההצעות של אביו ,אך לאחר מחשבה ,הוא מתחרטת ,הולך ועושה את אביו היה
המצווה.
הבן השני-קודם אומר שהוא יעשה כפקודות אבא שלו ,אבל אז לא יצליח לעמוד בהבטחה שלו .אז ישו ואז שואל הכהנים צ'יף
הבאות.
אם אחד מהם טוויין עשה את הצוואה של אבא שלו? הם אומרים לו",הראשונים".
ישוע נאום להם מנוחת עולם",טורוס אותך ,כי את המרזח ,פרוצות להיכנס למלכותו של אלוהים לפניכם .לפי ג'ון הגיע אליכם בדרך
של יושר ,יה האמינו לו לא :אבל את המרזח של פרוצות האמינו לו :ו יה ,כאשר אתם כבר ראיתי את זה ,התחרט לא לאחר מכן ,יה יכול
להאמין לוMatthew 21:31-32 ".
אלוהים לא נותן הסבר את המשל הזה ,חושב אני מניח כי זה ברור לכל מה שהוא מנסה ללמד אותנו ,אבל הייתי רוצה לנסות.
בלתת הסברים אלה החיים בחברה של היום תהיה הבנה ברורה.
הבן הראשון ב ובתחילה סירבה אבל למישכב והתמלא ,הוא סמליות עבור אלה אשר ישוע מכנה "המרזח ,פרוצות ",אשר שוב
היא סמלית של חוטאי העולם .הם הילדים של האב ,אלוהים ,אך דחה את מצוותיו בהתחלה .אבל כאשר הם מוצגים האמת שלו ,כמו
הטפה של יוחנן המטביל הקשור תשובה ,הם בתשובה דרכם הרע ,לפנות את הדרך של אלוהים.
בנו השני ,הסכים לעשות את הפקודה אבא שלו ,אבל אז לא הצליחה לקיים את הבטחתו ,לכן הסמלי של כוהנים .הם כמס
שפתיים היותם גברים של אלוהים ,טהור ונאמן ,אך למעשה לעסוק פעילויות בניגוד המצוות של אלוהים .בזה ואז ישו מכוון את מי הם
החוטאים אמיתי.

משל Husbandman
שמעתי משל אחר :היה בעל בית מסוים ,שנטע כרם ,ו  hedgedזה בערך ,אה ,גת ,נבנה מגדל ,ולא תוציא את זה החוצה כדי
והנוטרים ואני נכנס מדינה רחוק :כאשר הזמן של הפרי התקרבה ,והוא שלח את משרתיו והנוטרים ,כי הם עלולים לקבל את הפירות של זה.
Matthew 21:33-34

בעל הבית הוא סימבולי של אלוהים ,נטיעת הבשורה של אלוהים ,הכרם הוא כדור הארץ ועל בני אדם .תחשוב על זה כמו
אלוהים נותן  ,Mosesבני ישראל בתחילת מכתבי הקודש שלו ,ששם  Mosesלכתיבת הספרים הראשונים של התנ ך .בין שתי התורות
הללו של מילות האל הקדושות ,אלוהים צפוי כי העם ובכך ייתן הערצה וסגידה לאלוהים בתור הבשורה שלו כפי שהוא מצווה . .זה נביאי
האלוהים היו המשרתים שלח  husbandmanכי הם עלולים לקבל את הפירות של מילות האל הקדושות .והנוטרים הם זקני בית מקדש,
כומר ,שתפקידו היה במשך הדורות ,כדי לטפח ולחנך את העם האלוהים האמיתי.
והנוטרים לקח משרתיו ,היכו אחד ,ו הרגה עוד ואני מסטול עוד .שוב ,הוא שלח משרתים אחרים יותר מאשר הראשון :ועשו להם
באופן דומה .אבל לאחרונה כל שהוא שלח להם את בנו ,אומר",הם כבוד הבן שלי ".אבל כשראיתי והנוטרים בנו ,הם אמרו בינם לבין עצמם,
"זה היורש; הגיע ,תן לנו להרוג אותו ,תן לנו להשתלט על הירושה שלוMatthew 21:34-38 .
כשהגיע נביאי האלוהים ,והנוטרים( ,זקני בית מקדש ולא שליטי לעם ישראל) ,יתייחסו אליהם קשות ,ואפילו הרג אותם ,לא
רוצה לשמוע מילה אמיתית של אלוהים ,ולא יכולה להרשות לאנשים לשמוע גם את האלוהים האמיתי .לבסוף ,כאשר אלוהים שלח את
בנו( ,המשיח) ,אלה זקני בית מקדש אותו ,סרגלים נדחתה תורתו של ישוע ובכך דחו את אלוהים ואת נהרג בנו של האלוהים ,בדיוק כפי
שהיו של נביאי האלוהים לפניו.
משל זה הוא אז נבואה צליבתו של ישוע .כאשר ישוע הוא אומר את הדברים האלה ,זה אבל יום או יומיים לפני שהוא הוא נצלב.
הם תפסו אותו ,והוא סילק אותו אל מחוץ לכרם ויהרגוהו .כאשר האל ולכן של יבוא כרם ,מה הוא יעשה לנוטרים ההם?
Matthew 21:39-40
אז ישוע שואל הפרושים למי שהוא מדבר" .מה יהיה יהוה( ,אלוהים) לעשות עם אלה שהרג את הבן שלו?" בשאלה זו ,ישוע
הוא נותן זקני בית מקדש להצהיר על עצמם מאסר על הפשעים שלהם ,חטאיו נגד אלוהים.
אומרים לו",חרוץ ישמיד את האנשים הרשעים האלה ,והוא ייתן את הכרם שלו בפני והנוטרים אחרים ,אשר יהיה לגמול לו הפירות
בעונות שלהםMatthew 21:41 .
עם מילים משלהם ,אלה הפרושים ,חונכים ,כמו מנהיגים ולא שליטי לעם ישראל ,ביחד לגנות את עצמם.

דחה האבן
ישוע נאום להם מנוחת עולם ?",אתם אף פעם לא קרא בכתבי הקודש ",האבן אשר המייסדים ,דחה אותו להיות ראש הפינה :זה הוא
האל עושה ,וזה נפלא בעיני שלנו?" לכן אומר אני לכם",מלכות האלוהים יהיה להיות לקח ממך ,שגבה אומה מביא הלאה את הפירות הימנו.
יומת יפלו על האבן יהיה שבור :אבל על מדומיין זה יפול ,היא תגיע לידי אותו אבקתMatthew 21:42-44 ".
כששמעתי ראשי הכהנים והפרושים היו שלו היתה ונשארה ,הם נתפסים הזה דברתי הוא אחד מהם .אבל כאשר הם ביקשו תרים
עליו יד ,הם פחדו ההמון ,כי הם לקחו אותו על הנביאMatthew 21:45-46 .
הכומר ואת הפרושים רצו להניח ידיים על ישוע כי הוא עיצור בקול רם מילים לגנות אותם של צביעות והונאה .אם העם לא בא
כדי להבין את האמת הזו ,המקדש עלול לאבד את כל התמיכה שלה ועם זה העושר .אני רואה את זה יותר .זו הסיבה למה זקני בית מקדש

נדחה ישוע יותר מכל ויכוח פילוסופי עם תורתו של ישוע .אם הם קיבלו את ישוע בתור אלוהים על פני האדמה ,אז מטרת הכהנים
והזקנים לירמיה יתקיים ,העושר והיוקרה הם החזיקו מעל האחרים לעם ישראל יהיה בסוף .תאוות בצע אישי ולכן הם דחו את ישו.
זוכר :חמדנות היא היבט של האישיות של השטן ,לא של אלוהים ,ובגלל זה אני אומר כי המקדש היה תחת השליטה או השפעה
הפחות של השטן ,וככזה הוא נהיה נגד אלוהים או צורר המשיח.

הנבואה מילא
 .אלוהים ,בנו של המלך David
אלוהים ענה ואמר ,בעוד הוא לימד בבית המקדש",איך אומרים הסופרים כי המשיח הוא בנו של  ?Davidעבור  Davidעצמו אמר
על ידי רוח הקודש",אמר אדוני ,שב אתה מימיני ,עד שאני מחליט אויביך הדום מלכותך .מארק 12:35-36

ישו שואלת שאלה .הסופרים המקדש קראו ישוע בנו של המלך  ,Davidכי הוא היה צאצא דם של המלך הגדול .אבל ישוע נותן
הצעת מחיר  Davidקינג הכין בנוגע המשיח ,כי המשיח היה לורד שלו ( Davidשל) ,כי אם כך ,איך המשיח להיות בנו של ?David
לתת הבנה טובה יותר .תן לי ניסוח מחדש לעיל שדיבר על-ידי  .Davidלורד( ,אלוהים) אמר אדוני( ,בנו של האלוהים,
המשיח)" ,שב אתה מימיני" .אתה רואה ,מזמין אלוהים האב ,אלוהים הבן לשבת בצד ימין שלו .זה מקום של כבוד ולא רשות ,אולם
רשות נגזר מן האל ,לא של עצמו.
בסביבות  1023לפני הספירה
ישוע ואמר אדוני",שב אתה יד ימיני ,עד שלא .אויביך הדום מלכותך .תהילים 110:1
 Davidולכן עצמו הכרזתי לו ישוע (ישו); וזה שממנו הוא ואז הבן שלו?" האדם הפשוט שמע אותו בשמחה .מארק 12:37

כי המלך  Davidמתייחס למשיח האל שלו ,מי יושב על יד ימין של אלוהים ,אז איך אלוהים ,מי האנשים אשר באו להאמין
שהמשיח ,להיות הבן של  ?Davidישו הוא טוען כי הוא בנו של האלוהים ,המשיח.
זוכר :ישו לא נולד מזרעו של גבר ,אבל היה ברחם מרים ידו של אלוהים . .היא זו שעושה ישוע בן האלוהים -ככזה ,ישוע הוא
לא דם מצאצאי יוסף אביו המאמץ .יוסף היה צאצא דם של  ,Davidמה שגרם ישוע נקרא בנו של .David
 .זה גם נכון כי מרי היה מצאצאי דם  ,Davidוככזה להפוך ישוע של הצאצא  ,Davidאלא במסורת היהודית ,שושלת היוחסין
של הלידה אינה נחשבת דרך אמו אלא דרך האב בלבד.

הקנוניה
ו ויהי ,כאשר ישו סיימו כל הריני אמרות שאמר בפני תלמידיו",יה יודעת שאחרי יומיים חג הפסח ,והוא בנו של גבר נבגד להיצלב.
 Matthewכו2-

ב שני הפסוקים הנ ל ,ישוע הוא נותן נבואת את מותו ואת הסוג של מוות שהוא לסבול .מבינים ,אף-על-פי ישו נותן אזהרה שזה
יקרה ,עבור מסיבה כלשהי התלמידים נראה לא שומע או להבין מה שישו אומר אותם.
תלמידים אלה לרוב כבר עברתי עם ישו במשך למעלה משלוש שנים ,ולא שמע את המילים ואת תורתו ,אולם הם עדיין לא
הצליחו להבין מה שישו אמר להן ב שני הפסוקים הנ.
לאחר מכן התכנסו יחד אל ראשי הכהנים ,את הסופרים ואת זקני העם ,אל הארמון של הכהן הגדול ,מי היה נקרא קיפא ,להתייעץ,
כי הם אולי את ישו על ידי  ,subtiltyולהרוג אותוMatthew 26:3-4 .
מקדש לזקנים ,ישוע הוא איום סמכותם ,עושרם ,אין פלא שהם זוממים .למצוא דרך להרוג את ישו לפני שהוא הצליח שטוותה
אותם .אפילו אלה של בית המקדש ,שאולי ראה ישוע כמשיח ,שים שלהם עומד אישי ועושר מעל האלוהים.

לא על היום הראשון של פסח
אבל הם אמרו",לא ביום חג ,שמא תהיה מהומה בקרב העםMatthew 26:5 ".
משמש בפסוק זה" ,יום חג" מתייחס ביום הראשון חג הפסח ,ולא היום השביעי בשבוע אשר יהיה יום השבת .אשר בא להיות

המכונה הסעודה

האחרונה ,זו הארוחה כי ישוע ,תלמידיו שמר תוך שמירה על חג הפסח .לכן ,זקני בית מקדש להחליט אם הם

רוצים להרוג את ישו זה צריך להיות יום אחד אחרי היום הראשון הפסח.
כמו שאנחנו קוראים היום ימי השבוע ,הדבר מצביע על לי כי הסעודה האחרונה נופל ביום חמישי ,כי ישו נעצר ביום חמישי
ונצלב ביום שישי בבוקר ,יום לפני יום השבת.

המשחה קבורה
עכשיו כאשר ישו היה בבתאני ,בבית של  Simonהמצורע ,הגיע לו אישה יש קופסת בהט של משחה שמאוד יקר ,שפך אותו על
ראשו ,כפי הוא ישב ליד הבשרMatthew 26:6-7 .
אבל כאשר תלמידיו ראו אותו( ,מזיגת משחה על ראשו של ישו) ,היה להם תרעומת ,באומרו":לומר איזו מטרה זה הבזבוז הזה?
עבור המשחה אולי יש כבר נמכר תמורת הרבה ,בהתחשב לענייםMatthew 26:8-9 ".

אפילו בימים של ישוע ,הוא נהיה מקובל כי כל תרומה שניתנה השליחים לתת לעניים ונזקקים .את המשחה ייצג את כמות גדולה
של כסף אשר התלמידים הרגיש היה טוב יותר את נמכרו והכסף נתון לצרכים של העניים.
כאשר ישו הבין זאת ,אמר להם",מדוע בעיות  yeהאישה? היא טענה מחושל עבודה טובה עלי .כי יש לך את העניים תמיד איתך;
אבל לי יש לך לא תמיד ,כי בכך היא טענה שפכו את המשחה על הגוף שלי ,היא עשתה את זה בשביל הקבורה שלי ".טורוס",מוטבעות ,לשם
יהיה להטיף את הבשורה הזו בכל העולם ,שם יהיה גם זה ,האישה הזאת עשה ,שיאמרו זכרון שלהMatthew 26:10-13 ".
שוב פעם אלוהים מזהיר על מותו ,ונראה שוב השליחים לא להבין.
זוכר :ישוע הוא נותן את עצמו כקורבן כך כל גבר יכול להיטהר מחטאיהם .בדיוק כמו שה הפסח ההקרבה הוסרה משאר
העדר ,שנערך נפרדת או בחרה לצאת כמו להיות מיוחד ,אז גם הוא זה נשים בטיפול ישוע בהיותו מיוחד בערב של ההקרבה שלו.

הסעודה האחרונה
ואז אחד בן  ,12בשם יהודה איש קריות ,הלך אל ראשי הכהנים ,ואמר להם מנוחת עולם",מה יהיה כן .תן לי ,אני ואמסרנו אתה?"
הם  covenantedאיתו במשך שלושים שקלי כסף ואני מאותו הזמן הוא חיפש הזדמנות לבגוד בוMatthew 26:14-16 .
המילה " " Covenantedנגזר מהמילה שורש"קובנט" ,מה שאומר לעשות חוזה .אלה מעל פסוקים ולכן להגיד של חוזה שנוצר
בין המפקד יהודה איש קריות והכהנים לצורך מעצר ישו.
עכשיו ביום הראשון של החג של לחם ללא שמרים (פסח) התלמידים באו אל ישוע ,אומר לו",איפה וילט כי אנו מכינים לך לאכול
הפסח? והוא אמר",נכנס לעיר לאדם כזה ,ואומר לו ,המאסטר נאום",הזמן שלי היא בהישג יד; אני אשמור את הפסח בבית שלך עם התלמידים
שלי ".התלמידים עשו כמו ישו מינה אותם; הם עשו מוכן הפסחMatthew 26:17-19 .
עבור אלה בלתי-מודעים ,פסח נמשך שבעה ימים 14 ,במרץ thבשקיעת השמש דרך במרץ 21סנט בשעת השקיעה ,אז זה ביום
הראשון למידה השנתי הזה כי התלמיד בירורים של ישוע שבו הוא מבקש לבחון את ארוחת פסח או חג.
שוב ישוע מדבר על מותו אימננטית כאשר הוא אומר" ,שהשעה שלי בהישג יד ",עוד פעם ושליחיו להיכשל לשמוע או להבין
מה הוא אומר אותם.
עכשיו ,גם את לא היה בא הוא התיישב עם  .12כפי שהם אוכלים ,הוא אמר Verily",אני אומר לכם ,שאתם בסדר לבגוד בי ".הם
היו מעבר נוגה ,והתחילו כל אחד מהם ואומר לו",אלוהים ,זה אני?" Matthew 26:20-22
אף-על-פי העשר להבין כי אחד מהם אבגוד .אלוהים ,אני לא רואה אותם כמו להיות מודעת להשלכות מלא הבגידה הזאת.
הוא ענה ואמר",הוא זה  dippethאת ידו איתי בצלחת ,הדבר יהיה לבגוד בי .בנו של האדם גת כפי שכתוב עליו :אבל אבוי לו
האיש הזה על ידי מי בגד בנו של האדם! זה היה טוב בשביל האיש הזה אם הוא לא היה נולדMatthew 26:23-24 ".

נבואות מילא
המשיח בגד
בסביבות  1023לפני הספירה
 .כן ,שלי חבר מוכר עצמו ,אשר בטחתי ,אשר אכלת לחם שלי ,בראת את עקביו נגדי .אבל אתה ,אלוהים ,להיות רחום אליי ,וגם
הרם שאותי למעלה ,כי ייתכן  requiteאותם 41:9 .תהילים10-

המילה " ",Requiteמוגדר ,לשלם משהו בחזרה כי יש לעשות חסד או לפגוע לך .בהפניה זו ,ישו לא שואלת כי להיות שמותר
לו נקמה האחד יסגירו אותו ,אך כי הוא ניתנת הזדמנות להחזיר את האחרים של תלמידיו על טוב לבם אליו.
ההפניה אל " Liftedשלו עקב" היא הפניה הפסוק הנבואי הבאים ,דיבר השטן על ידי אלוהים ב Eden -של הגן .להרים את
עקביו היא לחשוף בצורה גרפית נחוש של השטן לשוטט פה למטה על ישוע.

השטן חבורות העקב של ישו
ואני אשים הסכסוך בין אותך ואת האישה ,ובין זרעך את הזרע שלה; זה בסדר חבורה ראשך ,אתה .ואתם חבורה עקביו .בראשית
3:15

האישה מדוברות בפסוק לעיל אינה איב ,כמו רובכם אולי חושב; זה הפניה הפסוק הבא.
שם הופיע פלא גדול בשמיים; אישה בלבוש עם השמש והירח תחת רגליה ,ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים :היא להיות עם
הילד בכתה travailing ,שנולד ,ומבואס כדי להיגאל .התגלות 12:1-2

בפסוק זה של ספר ההתגלות ,האישה הוא סמליות של תורתו של ישו ,הבשורה הקדושה של אלוהים ,הילד שמחכים להיוולד
נמצאת הכנסייה של ישו ,אשר נוסדה על תורתו של ישוע ,עשרת הדברות.
השטן יהיה לפגוע את ישוע המשיח ,בתורו המשיח יהיה לפגוע העקב של השטן.
אז יהודה ,אשר בגד בו ,ענתה ואמרה",אדוני ,זה אני?" הוא אמר לו האלהים"שאמרתMatthew 26:25 ".
בפסוק זה ,יהודה איש קריות מבקש ישו אם אלוהים יודע כי הוא זה שתמיד .יסגירו אותו ,ישוע משיב ,כן.

הפסח החדש
כאשר הם אכלו ,ישוע לקח לחם ,ו מבורך ,ו בלם ,ו נתן אל התלמידים ואמר",קח ,לאכול; זה הגוף שלי" .והוא לקח את הגביע ,ולא
נתן תודה ,נתן להם ,אומר",שתה יה כל זה; לכך היא הדם שלי של הברית החדשה ,אשר נשפך בעד מחילת חטאים רבים .אבל אני אומר

לכם ,אני לא אשתה מעתה ואילך של זה פרי הגפן ,עד היום כאשר אני שותה את זה חדש איתך בממלכה של אבא שליMatthew 26: .
26-29
בקוד המוצג למעלה ,ישוע הוא יצירת משמעויות על הלחם והיין.
הלחם היא סמלית עבור הגוף ,אבל לא את הגוף של ישו האדם ,אבל הגוף של הכנסייה של ישו ,המהווה את הבסיס של
הכנסייה של ישו ,את תורתו של ישו ,עשרת הדיברות-
היין היא סמלית של הדם ,אך שוב לא את הדם של ישו האדם ,אלא של דם הכנסייה של ישו  ,וכל אלה שימותו .בשם ישו,
הבשורה הקדושה של אלוהים.
בהפגנה הזו של שבירת הלחם ,ישוע הוא הקמת הברית החדשה הפסח חדש עם כל אלה יעברו תורתו של ישוע המשיח.
 .מעולם לא הייתי  goerכנסייה ,אפילו שעכשיו אני כבר הראו האלוהים האמיתי ,לא הצלחתי למצוא כנסייה מטיף האלוהים
האמיתי ,וככזה יש לי מעט או לא ידע כי אם כל הכנסיות כריסטיאן להתבונן הפסח כמו ישו רק הוכיחה .זה הבנתי כי הנוצרים לא
להתבונן כל צורה של פסח ,הם בהתחשב התצפית דרישה של האמנה השנייה בין אלוהים לעם ישראל.
אתה צריך לדעת עם זאת ,בדיוק כפי שאלוהים עדיין נדרש את ברית-המילה העורלה מאלה של האמונה שנלמדה על ידי אברהם
צאצאיו( ,האמנה הראשונה) ,של אלה אשר אלוהים נתן את עשרת הדברות( ,האמנה השנייה) ,אז גם זה הפסח הנדרש של אלה שאינם
בני ישראל כמו ישו הגדיר כמו :אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים .ויש עדותו של ישו ( ,האמנה השלישי).
ההבדל היחיד להיות כי אלה של הברית החדשה הם לקיים את ליבם ברית מילה לא שלהם העורלה ולאחר הפסח החדש אינו
מחייב את הקרבת בעלי חיים ,אבל שבירת של הלחם ,שתיית יין ,לימד על ידי ישוע של הסעודה האחרונה.

הר הזיתים
כאשר הם היו סונג של המזמור ,הם יצאו אל הר הזיתים .ואז ישו אמר להם",כל  yeהאם נפגע בגללי הלילה הזה :כי כתוב אני
אערוף את הרועה ,הכבשים של העדר יהיה להיות מפוזרים בחו ל .אבל אחרי שאני לתחיה ,אני אלך לפניך לתוך הגליל"Matthew .
26:30-32
שוב ,אלוהים נותן נבואת הדבר בקרוב יקרה .להיות " "Offendedהיא לתת הכחשה או דחייה .מה אלוהים אומר ,זה כי
הנוכחים ,תלמידיו ,אכחיש שהכרתי את ישוע בלילה זה ממש.
המילים נכתבות כי ישוע נותן הצעת מחיר ל" :אני אערוף את הרועה ",מתייחס ישוע או ישו להיות הרועה עדר של אלה להמיר
את תורתו של ישו.
העדר יהיה להיות מפוזרים בחו ליש נבואה שיהיו אלה ממיר של ישו ,נאלץ להימלט על נפשם ,בגלל רדיפות הקרובה של זקני
בית מקדש.

ואז ישו מנחה אותם ,כי לאחר מותו הם צריכים יעשו את דרכם אל הגליל ,כי אחרי שהוא עלה מן המתים ,הוא יפגוש אותם
שם . .זה שוב נבואה ,אבל הפעם ,זה לתחיית המתים אל חייו של ישוע המשיח.
זה מופיע פעם נוספת ,בהתבסס על האירועים זמן קצר כדי לפעול ,כך תלמידו ,אפילו עכשיו לא מבין כי ישוע הוא ניבוי של
מותו לתחייתו.

הנבואה מילא
מותו של המשיח
בסביבות  487לפני הספירה
ער O ,החרב ,נגד רועי ,ונגד האיש שלי ברנש ,נאום ה של המארחים :הכה את הרועה ,הכבשים פזורים :אני אהפוך את היד שלי
על הקטנים .זכריה 13:7

כפי שאתה יכול לראות ,שוב ,את אשר ישוע נותן נבואה ,כבר נכתב בכתבי הקודש ,כעדות בפסוק לעיל .כאן שוב מתגלה לי
שרק ישו ממלא את נבואות העתיקה על המשיח ,אשר בהמשך אומר לי רק שישוע ממלא את כל הנבואות על המשיח ,חייב להיות המשיח.

ההכחשה של פיטר
פיטר ענה ואמר לו",למרות כל הגברים יהיה נעלב בגלל עליך ,אך אני לעולם לא תהיה נעלב" .ישו אמר לו האלהים"טורוס ,כי הלילה
הזה לפני העורב זין ,אתה ואזי מכחיש לי שלוש פעמיםMatthew 26:33-34 ".
כנ ל גם פיטר אמר לו האלהים"על פי אמות עימך ,ובכל זאת אני לא אכחיש לך ",אמר כל התלמידיםMatthew 26:35 .
כמו שאמרתי ,הם לא מבינים .אלוהים נתן את זכריה ,כמעט  500שנה קודם לכן ,הנבואה של אירועים שזה יקרה ,אפילו אז,
תלמידו של ישו חושב כי יש באפשרותם לעקוף את הנבואה .כזאת היא חוסר ההבנה שלהם .אשר מדוברת על ידי אלוהים זה ניתן
לשינוי .אלוהים אמר שזה חטא לעסוק ניאוף או ניאוף . .זה האלוהים ,זה לעולם לא ישתנה .להאמין לעסוק בדברים האלה הוא לא חטא
מגלה עיוורון שלך שנגרמו על ידי שקרים השטן .חושב שתוכל לשנות את אשר אלוהים אמר יקרה ,הוא לא מבין שהוא אלוהים.

ישוע סוגדת האב
ואז בא ישוע איתם אל מקום הנקרא גת שמנים ,נאום בפני התלמידים",שב  yeכאן ,בזמן שאני אלך להתפלל שם" .הוא לקח אותו
פיטר ואת שני בני זבדי James( ,וג'ון) והחל להיות נוגה וכבד מאודMatthew 26:36-37 .
ישו ולכן לקח איתו כמו לוויה בעוד הוא התפלל ,רק שלושה עשר ,פיטר ,ג'ון ,James ,ששמותיהן יאומתו לסמן .1:19

ואז אמר הוא נביאו להם מנוחת עולם",נשמתי חריגה נוגה ,עזים :להשתהות  yeכאן ,ולראות איתי ".הוא הלך קצת יותר רחוק ,והוא
נפל על פניו ,התפלל ,אומר O",אבא שלי ,אם זה אפשרי ,תן את הספל הזה לעבור ממני :אף על פי כן לא כמו שאני ,אבל כמו תצווני".
Matthew 26:38-39
הוא יבוא בפני התלמידים findeth ,אותם ישן ,נאום בפני פיטר",מה ,אתם לא יכולתי לצפות איתי שעה אחת? נצפה ונתפלל ,כי כן
להיכנס אל תובילנו לפיתוי :הרוח אכן מוכן ,אבל הבשר חלשMatthew 26:40-41 ".
 .הוא הלך שוב בפעם השנייה ,והתפלל ,אומר",הו אבי ,אם הכוס הזו לא יכולים לעבור ממני ,חוץ מזה אני שותה את זה ,ייעשה
להיעשות ".הוא חיפש ומצא אותם ישן שוב :עבור העיניים שלהם היו כבדים .הוא השאיר אותם ,יצא שוב ואני התפללתי בפעם השלישית,
אומר באותן המיליםMatthew 26:42-43 .
אני רוצה כי אלה קורא את המילים האלה באופן מלא מבינים את המשמעות של פסוקים אלה .ישוע הוא המשיח ,המשיח הוא
המהות של אלוהים ,אך ישוע הוא לא אלוהים האב ,זה בשל כך ,בנו של האלוהים עדיין מתפלל האב .אם ישו ,רואה אלוהים האב,
אלוהים ,אז אז גם צריכים אנו המתימרים לעקוב אחרי תורתו של ישוע המשיח.

הבגידה
ואז יבוא הוא לתלמידיו ,ו נאום להם מנוחת עולם",לישון על עכשיו ,לנוח :הביטו ,השעה הוא בהישג יד ,בנו של גבר נבגד לידיו של
החוטאים .לקום ,תן לנו ללכת :הביטו זה על יד זה לבגוד ביMatthew 26:45-46 ".
בפסוקים אלה שני אלוהים מראה כי הוא מודע את יהודה ואת השומרים במקדש הוא עליהם ,עוד לפני יהודה ואלה מבית המקדש
להפוך את הנוכחות שלהם ידוע.
ובזמן שהוא כבר דברתי ,הלאו ,יהודה איש קריות ,אחד עשר ,הגיע ,עם אותו שפע גדול עם חרבות ,במוטות ראשי הכהנים ,זקני
העםMatthew 26:47 .
עכשיו הוא שבגדה בו נתן להם סימן ,אומר",מדומיין יהיה לנשק ,זה אותו הדבר הוא :תחזיקו אותו מהר ".מייד הוא בא ישוע ו אמר:
"ברכות ,מאסטר"; ואז נישקתי אותו .ישו אמר לו האלהים"חבר ,היכן אמנות אתה בא "? ואז הם ,ולא הניח ידיו על ישוע ,ולקחו אותו.
Matthew 26:48-50
והנה ,אחד מהם היו עם ישו הניף את ידו ,שלף את חרבו ,ולא היכה את משרתת של הכהן ואת החיתה את אוזנו .אז אמר ישוע לו
האלהים"תרים שוב חרבך לבית שלו :עד כמה הם לוקחים את החרב יכחד עם החרב .לשחדני כי לא יכול עכשיו .להתפלל אבי ,הוא יתן לי
כרגע יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים? אבל אם כך ,איך יהיה הכתוב להתממש ,לכן זה חייב להיות?" Matthew 26:51-54
ב נותן ישוע לעיל הבנה כי בנו של אלוהים ,הוא יכול לשחרר את עצמו מכל מי שרוצה אותו לפגוע ,אבל אם הוא עשה את זה,
אז הנבואות על מותו של המשיח יכול לא פשוטות ,כפי שהראיתי לפני ,לא ניתן לשנות דבר האלוהים.

כי באותה שעה אמר ישוע המונים",הן  yeלצאת מהארון לעומת גנב עם חרבות ,רוראן בשביל לקחת אותי?  .ישבתי כל יום איתך
מלמד בבית המקדש ,והניח  yeלא שולט עליי .אבל כל זה נעשה ,כתבי הקודש של הנביאים עלול להתגשם" .כל התלמידים  forsookאותו,
ואז ברחMatthew 26:55-56 .
ישוע שאלות אלה של בית המקדש למה הם הרגישו צורך לרדוף אחריו עם נשק ביד .ואז הוא מראה אותם ,כך הם שמילאת
נבואה עתיקה.

קיפא הכהן
אשר היה נאחז על ישוע הובילה אותו משם קיפא הכהן הגדול ,שבו רוכזו הסופרים והזקנים .אך פיטר אחריו מרחוק את הארמון של
הכוהן ,ואת נכנס ,ישבתי עם המשרתים ,לראות את סופהMatthew 26:57-58 .
עכשיו הכומר הראשי ,הזקנים ואת כל המועצה ,ביקש ברעך עד שקר ישו ,כדי להוציא אותו להורג; אבל מצאתי אף אחד :כי שקר
עדים רבים באו ,שנמצאה הם אף אחד .לבסוף הגיע שני עדי שקר ,אמר",הבחור הזה אמר ,אני מסוגל להרוס מקדש האלוהים ,כדי לבנות את
זה בעוד  3ימיםMatthew 26:59-61 ".
 .למען האמת ,ישו אמר את זה ,אבל לא בדיוק כמו העד זוכר.
שמענו אותו אומר",אני אשמיד את המקדש הזה .כי הוא עשה עם הידיים ,בתוך שלושה ימים אני אבנה אחר ללא ידיים .מארק
14:58

אם מסתכלים על הנאמרים מפי העד ,תראה כי הזיכרון שלו ולפיכך את הבנתו של מה שישו אמר למעשה הם שונים לגמרי.
ההבדל העיקרי הוא במילים אלה :עשה עם הידיים ,ללא ידיים .אתה רואה ,אלוהים נתן תחושה מוקדמת כי בית מקדש אבן
וטיט ,שנבנה על ידי ידו של אדם ,יושמד ,אשר היה בשנת  70לספירה ,כי המקדש לא עשה עם הידיים ,הוא פולחן האל כפי המועברים
אלינו על ידי ישוע .ישוע הוא כי מקדש ,כאשר הוא מת על הצלב ,שלושה ימים לאחר מכן הוא קם מן המתים .לכן ,ישו לא לשקר ולא
מגזימים;  .הוא מסר נבואת מותו ותחייתו ,כמו גם חורבן בית המקדש.

הוא ישוע המשיח?
הכהן הגדול התעוררו ,ואמר לו Answereth",אתה שום דבר? מה זה אשר אלו עדים נגדך?" אך ישוע שנערך השלום שלו .הכהן
ענה ואמר לו",אני  adjureאותך על-ידי האל ,כי אתה תגיד לנו אם אתה להיות המשיח ,בן האלוהים החיMatthew 26:62-63 ".

התגובה של ישוע ,ספרו של Matthew
כי הכהן הגדול הזה מעורר שבועה כלפי האל חי ,ישו חייב לתת תשובה.

ישוע נאום לו האלהים"שאמרת :אף על פי כן אני אומר לכם ,להלן יה נראה בנו של האדם יושב על יד ימין של כוח ,והוא יוצא
בענני השמיםMatthew 26:64 ".
בתגובה זו ,ישוע להודות יד ימין בן האלוהים ,האל של כוח .זקני בית מקדש זה חילול השם.

התגובה של ישוע ,ספרו של מארק
 ,ישוע אמר",אני :ו יה נראה בנו של האדם יושב על יד ימין של כוח ,והוא יוצא בענני השמים ".מארק 14:62

התגובה של ישו ,ספר לוק
שאל המשיח?  .ספר לנו -והוא (ישו) אמר להם",אם אספר לך ,אתם לא תאמינו ,:אם גם אבקש ממך ,יה לא ענה לי ,ולא לתת לי
ללכת .להלן בן האדם נשב על יד ימין כוחו של אלוהים ".לוק 22:67

כפי שאתה יכול לראות ,של השלושה ,ישנם הבדלים קלים ,אך מהותה היא עדיין אותו הדבר .ישוע הוא אכן להודות להיות
המשיח ,בן האלוהים.

הנבואה מילא
הכרזה על עצמך .אלוהים
שנת  1491לפנה ס
הוא זה  blasphemethאת שם ה' ,הוא יהיה בוודאי תוצא להורג ואת כל העדה יהיה בהחלט סקלו אותו :גם אציב את הזר ,כפי
שהוא נולד בארץ ,כאשר הוא  blasphemethאת שם ה' ,עד מוות .ויקרא 24:16

אם הייתי אומר אני היה בנו של האלוהים ,הייתי משקר ,מה שאומר שאני מקלל את שם ה' .כל הנבואות בדבר החשיפה משיח,
לקבלה מלאה שלי ,שישוע הוא המשיח ,לכן ,כשהוא אמר שהוא היה בנו של האלוהים ,הוא היה מקלל ,בשם אלוהים ,או שהוא היה דובר
אמת?
כמו בספר של מארק לעיל מרמז ,הכוהנים לא רוצה להאמין ,לכן להצהיר כי הוא כולל מקללת אלוהים .זה פשע גבוהה בימים
של ישוע ,הוא עונש מוות ,שזה מה הכוהנים הגדולים רצה ישוע לגנות את עצמו עם ,כדי לתת להם את התירוץ של אותו למוות.
אני רואה הכוהנים האלה להיות מושפע בחוזקה או נשלט על ידי הרוח של צורר המשיח ,אשר הוא השטן כוח בעולם של איש
בסופו של דבר ,הוא השטן הוא הביא למותו של ישו; כל השאר היו אבל הרגלים שלו.

ואז הכהן לשכור את הבגדים שלו ,אומר",הוא דיברה חילול השם; מה עוד צריך .יש לנו עדים? והנה ,עכשיו אתם שמעתם חילול
השם שלו .מה אומר לכם?" הם ענו ואמרו"הוא אשם המוותMatthew 26:65-66 ".
אז עשה לירוק בפרצוף שלו והם נאבקים בו; ו אחרים וחיסל אותו עם כפות הידיים שלהם ,אומר",הנבואה אלינו ,אתה אלוהים ,מי
הוא זה העיק עליך?" Matthew 26:67-68

פיטר  Denysישו
עכשיו פיטר ישבה מבלי בארמון :עלמה בא לו ,אומר",אתה גם  wastעם ישוע מן הגליל ? ".אבל הוא הכחיש לפניהם כל ,אומר",אני
יודע לא מה להצילניMatthew 26:69-70 ".
כאשר הוא נעלם אל המרפסת ,המשרתת אחר ראה אותו ,ואמר להם כי היו שם",הבחור הזה היה גם עם ישוע מן נצר "ת ואני שוב
הוא הכחיש בזעם",אני לא מכיר את האישMatthew 26:71-72 ".
לאחר זמן מה הגיע לו הם כי עמדו ,אמר פיטר",בטח אתה גם הם אחד מהם; לנאום שלך  betrayethאותך" .ואז התחיל הוא לקלל,
לקלל ,אומר",אני מכיר את האדם ",והצוות מיד את הזין .פיטר זכר את המילה של ישו ,אשר אמר לו",לפני העורב זין ,אתה ואזי מכחיש לי
שלוש פעמים .הוא יצא ,ובכיתי במרירותMatthew 26:73-75 .
אז ,כפי שישוע ניבא ,פיטר נדחתה ישוע שלוש פעמים באותו לילה לפני התרנגול צהלו .אני מודה כי אם אתה תצפיתן טוב של
הדמות האנושית ,ייתכן שתוכל לחזות כי מישהו עלול למנוע ממך ,תחת נסיבות קיצוניות ,עם זאת ,כדי להיות מסוגל לחזות .שהוא יעשה
זאת שלוש פעמים ,לפני התרנגול יתרברב ,טמון לממלכת האל ,לא של איש אז זה הוא עדיין אחרת של הדברים האלה שכתוב בתנ ך
לשכנע אותי שישוע הוא המשיח.

פילטוס המושל הרומי
כאשר הבוקר היה לבוא ,כל ראשי הכהנים ואת זקני העם לקח משפטי נגד ישו כדי להכניס אותו למוות :והן כאשר הם היו מאוגדים
אותו ,הובילו אותו משם ,מסרה לו לפונטיוס פילטוס המושלMatthew 27:1-2 .

השדה של דם
ואז יהודה ,אשר בגדה בו ,כאשר ראה כי הוא נידון ,התחרט בעצמו ,להביא שוב את שלושים שקלי כסף ראשי הכהנים והזקנים,
אומר ,חטאתי כי בגדתי דם חפים מפשע .הם אמרו",ומה זה לנו? ראה את זהMatthew 27:3-4 ".

והוא יושלך הצדה את החתיכות של כסף המקדש ,ועזבו את המקום ,והוא הלך תלה את עצמו .ראשי הכהנים לקחו את חתיכות כסף,
אמרה",זה לא חוקי עבור להביאם לידי משרד האוצר ,כי זה המחיר של דם .הם לקחו יועץ ,וקניתי איתם השדה של פוטר ,לקבור זרים .הזין
מהירה של האי שדה זה נקרא",השדה של דם ",עד עצם היום הזהMatthew 27: 5-8 .

הנבואה מילא
ואז מולאה אשר דיבר על ידי ג'רמי הנביא ,אומר",ולקחו את שלושים שקלי כסף ,המחיר של אותו זה היה מוערך ,מי הם של בני
ישראל אנשי; ונתן להם עבור השדה של פוטר ,כמו האל מינה אותיMatthew 27:9-10 ".

שלושים שקלי כסף
בפסוקים הנ ל ,ג'רמי הנביא מוזכר .בהתחלה חשבתי שזה יהיה ירמיהו ,אבל כשהלכתי לבית הספר כדי למצוא איזה פרק ופסוק זה היה
להימצא ,לא יכולתי למצוא אותו .המשכתי את החיפוש שלי ,מצאתי שאותו שנובא בספר זכריה ,אשר נתתי לך בהמשך .אני יכול רק
להניח כי ג'רמי הוא שם פרטי זכריה ,או  Matthewהזה טעה ,ב שלו זיכרון של נבואה זו.
בסביבות  487לפני הספירה
אמרתי להם",אם את חושבת טוב ,תן לי שכרי; ואם לא להבליג .אז הם משקל במחיר את שלושים שקלי כסף .ויאמר ה' אליי",ללהק
אשא פוטר :מחיר טובו היה במחיר של אותם .לקח את שלושים שקלי כסף ,והשליכו אותם פוטר בית ה' .זכריה 11:12-13

כפי שאתה יכול לראות ,נבואה זו ניתנה כמעט  500שנה קודם לכן ,על המשיח ,מולאה על ידי ישוע .את דעתי ,זה ,כל כך הרבה
נבואות אחרות ניבוי המשיח ,כל הצבע ישוע ולא אחר .ישוע הוא המשיח ,לכן הוא בנו של האלוהים.

משפטו של ישו
הם התחילו להאשים אותו ,אומר",מצאנו את הבחור הזה מעוות את האומה ,האוסר לתת מנחה לקיסר ,אומר לעצמו שהוא מלך
המשיח .לוק 23:2

ישוע עמד בפני המושל :הנגיד וביקשתי ממנו ,אומר":שאל מלך היהודים "? ישו אמר לו",להצילני ".כאשר הוא הואשם את ראשי
הכהנים והזקנים ,הוא ענה כלום Matthew 27:11-12
ואז אמר פילטוס לו",והנודמת לא כמה דברים שהם העד נגדך?" והוא ענה לו אף מילה; בנדרים זה המושל השתומם מאוד.
Matthew 27:13-14

הנבואה מילא
ישוע נמנעת מלדבר
שנת  712לפנה ס
הוא היה מדוכאים ,הוא היה מעונה ,ובכל זאת הוא פתח את הפה שלו לא :הוא הביא כמו כבש לשחיטה ,כמו כבשה לפני
 shearersשלה הוא טיפש ,אז יפקח לא את הפה שלו .הוא נלקח מן הכלא ,מן הדין :ואת מי יצהיר דורו? כי הוא היה חתך מארץ החיים:
הפשע של האנשים שלי היה הוא מוכה ".ישעיה נג ,ז8-

אני מוצא זו לא היתה אשמתך
ואז אמר פילטוס אל ראשי הכהנים ולא לעם",אני למצוא פגם באדם הזה" .לוק 23:4

המושל הרומי ,פונטיוס פילטוס ,ידע כי הכוהנים הגדולים הביא ישוע אליו להוצאה להורג כי הם רצו את המוות של רומא ולא
של עצמם .אם האנשים היו להתעצבן בגלל מותו ,תן את הכעס שלהם נגד רומא.

הצעה של החנינה
עכשיו בסעודה המושל היה וונט ל שתשחרר .בפני האנשים ,מי הם היו .היה להם אז אסיר (הידוע לשמצה) בולטים ,בשם בר .לכן
כאשר הם התאספו יחד ,פילטוס אמר להם",מי יהיה כי אני משחרר לקרבך ,בר או ישוע אשר נקרא המשיח "? כי הוא ידע כי קנאה הם העביר
אותוMatthew 27:15-18 .
המילים" ,כי הוא ידע כי קנאה הם שלחו אותו ",מתייחסת לעובדה כי כמו כל בני ישראל ,הם התמרמרו על הרשות האימפריה
הרומית היה עליהם .בימים האחרונים ,אם הכוהנים הגדולים גינו מישהו ,הם פשוט יזמין אותם להורג .עם רומא כמו מעל אלוהים ,הם
התמרמרו ,קינאתי הצורך שלהם צריכה לקבל אישור של המושל הרומי.

האזהרה של אישה
כאשר הוא מוקם על כס המשפט ,אשתו שלח לו ,אומר",יש אלף מה לעשות עם האיש הזה פשוט :כי סבלתי הרבה דברים היום
בחלום בגללוMatthew 27:19 .
כפי שאתה יכול לראות ,אפילו אשת המושל ידע ישו חפים מפשע ,והוא יעץ בעלה לא לעשות משהו שיגרום לו אשמה מותו של
ישוע .לא מצאתי דבר בתנ ך .להסביר את זה ,אבל זה אפשרי כי היא הקשיב בזמן ישו פעם דיבר ההמון ,או אולי ,דברי הפסוק אומר לנו,

היה לה חלומות ,שניתנה לה על ידי אלוהים ,שהזהירה אותה התמימות של ישוע .במחקר שלי ארוך של התנ ך ,באתי לקבל את המילים
כמו להיות דבר האלוהים ,וככזה אני מקבל כי זה דרך חזיונות שניתנה לה על ידי אלוהים שהכירה התמימות של ישוע.

על-ידי היהודים
המושל ענתה ואמרה להם מנוחת עולם",אם מבין שניהם יהיה כי אני משחרר לכם?" הם אמרו",בר" .המושל אמר להם",מה אני אעשה
אז עם ישוע אשר נקרא ישו?"  .הם כולם אומרים לו ,תן לו להיצלב ".המושל אמר",למה ,איזה רע הוא עשה?" אבל הן קראו יותר ,אומר",תנו
לו להיצלבMatthew 27:20-23 ".
האמור לעיל זה הוכיח את אורך פונטיוס פילטוס הלכו ,כדי למנוע את הצורך משפט ישו למוות.

אני אשטוף את הידיים
כאשר פילטוס ראה כי הוא יכול לנצח שום דבר ,אבל כי מעדיף טלטלה אותי היה עשוי ,הוא לקח מים ,רחץ את ידיו לפני ההמון,
אומר",אני מוצא דמו של אדם פשוט :נתראה אליוMatthew 27:24 ".
מעשה זה של נטילת הידיים ,פונטיוס פילאטוס הנח האשמה לביצוע חוזר על הכוהנים הגדולים ,בני ישראל .אני לא בטוח איך
אלוהים מסתכל על זה ,אבל כי אני יודעת לכתוב את המילים האלה הן האמת ,ואז אני נותן תפילה שאלוהים מסתכל פונטיוס פילטוס,
ביום הדין ,ללא הביצוע של ישו כמו להיות שלילי בספר שלו בחיים.

ההצלפות של ישו
ענה כל האנשים ,ואז אמר",הדם שלו להיות עלינו ועל ילדינו" .ואז שחררו הוא בר להם ,:כשהיה בנגע ישו ,הוא מסר אותו להיצלב.
Matthew 27:25-26
זה מעל פסוק מראה כי למרות הכוהנים הגדולים ניסה להסיר האשמה שיש ישו נצלב ,נוכח האנשים שהצביעו בעד בראבס,
האשמה המלאה המקובלת ,עוזב את פונטיוס פילטוס חפים מפשע על מותו של ישו.
לאחר מכן החיילים של המושל לקח ישו לתוך האולם נפוצות ,אסף לו שכל הלהקה של חיילים .הם הפשיטו אותו ,ולשים עליו
חלוק ארגמן .כאשר הם היו  plattedכתר של קוצים ,והם שמו אותו על ראשו ,ועל פיה בידו הימנית :קד הברך לפניו והם לעגו לו ,אומר,
"הידד ,מלך היהודים!" Matthew 27:27-29
והן לירוק עליו ,והוא לקח את ריד ,וחיסל אותו על הראש .ואחר כך הם היו לעגו לו ,הוריד את החלוק ממנו ,ולא לשים אותו לבוש
משלו והם הובילו אותו משם לצלוב אותוMatthew 27:30-31 .

תהלוכת מוות
כאשר הם יצאו והם מצאו אדם הגמון Simon ,לפי שם של :אותו הם נאלצים לשאת את הצלב .כאשר הם היו באים אל מקום
שנקרא גולגתא ,כלומר ,מקום של גולגולת ,והם נתנו לו חומץ לשתות התערבבו עם כיס :כשהוא היה טעם הימנו ,הוא לא שותה.
Matthew 27:32-34
כאשר הגוף שלך הוא נתון כל סוג של טראומה ,כגון המכות ,הצלפה ישוע סבל ,אתה צריך לשתות מים ,כי הגוף שלך הופך
להיות מיובש .ולא רוצה אלוהים להתאושש מהמכות ,החיילים הרומאים במקום נתן לו חומץ לשתות ,אשר יגרום לגוף מייבשים אפילו
מהר יותר.

אחרית הימים הנבואה
שם אחריו חברה גדולה של אנשים ושל נשים ,אשר גם  ,bewailedקונן עליו .אבל ישוע הופך להם אמר",בנות ירושלים ,לבכות,
לא בשבילי אבל בוכה על עצמכם ועל הילדים שלך ,עבור זה ,הביטו ,הימים באה ,אילו עוד אומרים ,אשרי ופוטרה ,רחמים זה לא חשופים,
ואת דייסות אשר מעולם לא נתן לשאוב ,ואז הם יחלו לומר בהרים ,ייפול עלינו; אל הגבעות ,חפה עלינו .אם הם עושים את הדברים האלה
בעץ ירוק ,מה ייעשה היבשה?" לוק 23:27-31

אפילו בתוך הכאב והסבל שלו ,ישוע נותן נבואת אחרית הימים כמו גם ניתנת לעיתים ספר ההתגלות .6:15-16

השניים צלבו את ישו
והיו גם שני האחרים ,הפושעים ,הובילה אותו למוות .כאשר הם היו באים אל המקום ,אשר נקרא גבעת הגולגולתא ,שם הם צלבו
אותו ,ו א ,אחד על יד ימין והשני בצד השמאל .לוק 23:32-33
אז אמר אלוהים",אבי ,סלח להם; כי הם יודעים מה הם עושים ".הם לבוש שלו ,ואת גורלות .לוק 23:34
ו  superscriptionגם נכתב עליו באותיות של יוונית ,לטינית ,עברית",זה ביותר של יהודים המלך" .לוק 24:38

אחד א אשר נתלו דן עליו ,אומר",אם המשיח ,להציל את עצמך ואת אותנו ".אבל עונה אחרים נזפו בו ,אומר Dost",לא אתה מפחד
מאלוהים ,רואה אתה נמצאים כמה גינוי? ואנחנו אכן בצדק; כי אנו מקבלים את הפרס בשל המעשים שלנו :אבל האיש הזה עשה משהו לא
כשורה ".לוק 24:40-41

תשובה ומחילה
והוא אמר בפני ישוע",אדוני ,זכור אותי כאשר אתה שמא מבקש אתה להזהירני לתוך בשמיים" .ישו אמר לו".טורוס ,היום תהיה איתי
בגן עדן ".לוק 24:42-43

נאמר לי על ידי כמה זה מה אלוהים אומר זה כי הפושע הזה מי מודה באשמה ,באותו יום יכנס לגן עדן עם ישו .בדרך אני רואה
איך זה נשמע נכון ,אבל אז אותו אדם שאמר לי את זה פעם זה מהווה הוכחה כי כשאנחנו מתים מוות בן תמותה ,אנחנו עדיין ממשיכים
על הבשר ,ברוח בתוכו.
ישוע הפך את זה יתבהר בעוד דתיים אחרים כי כשאנו מתים ,אין שום זיכרון ,או תודעה ,לא מודעות בכלל .לכן ,כדי להשתמש
בזה כדי להפריך את מה שישוע לימד כבר הוא להוסיף דבר האלוהים אשר אלוהים לא דיבר .אם אתה מסתכל על זה ,כאשר אנחנו יקומו
לתחייה ,זה ייראה כאילו לא עברה בכלל עבר אלינו .ככל הפושע הזה ידוע ,זה יהיה באותו היום.
אתה עלול גם לחשוב על זה ככה ,כי הפושע הזה שילם את חטאיו וביקש מחילה ,כי ביום ההוא הוא עשה זאת ,הוא צבר כניסה
לגן העדן .היה לי לא הייתה חרטתו ,ואז היה נופל קצר של גן עדן.
מה פסוק זה מראה לנו ,שאני רואה בתור פרשנות נכונה ,הוא אפילו אלה מאיתנו אשר חטאו כל חיינו ,ניתן לשמור אם בתשובה
חטאינו ,לבקש מאלוהים שיסלח לנו .זה בדיוק מה עושה הפושע הזה .הוא הודה פשעיו ,אשר הוא טופס או תשובה ,ואז שאל ישוע זוכר
אותו כאשר ישוע יחזור לתוך ממלכתו .זה משקף האמונה של הפושע הזה למעשה שישוע הוא המשיח ,וכי הוא אלוהים בדמות אדם .זה
בגלל מעשה של תשובה ,זה ישו ובכך סולח לו והאמונה . .זה השיעור שאני מאמין שפסוקים אלה מנסה ללמד אותנו.

הם הפילו גורלות
הם צלבו אותו ,נפרדו שלו מלבושים ,מחלקים ביניהם :כי זה עלול להתגשם אשר נאמרה על ידי הנביא",הם נפרדו ביניהם בגדים
שלי ,על  vestureשלי האם הם הפילו גורלותMatthew 27:35 ".

משחקי מזל
זה המקום היחיד בתנ ך ,כי מצאתי אשר נותן הצעה לגבי משחקי מזל .אף-על-פי זה מוצג באור רע ,זה לא מקולל על ידי
אלוהים ,זה מסיבה זו ,לעסוק במשחקי מזל כמו בידור ,אני לא רואה בתור חטא.
עם זאת ,כי היא לעשות משהו הקיצוני לא טוב ,ואז אתה מאבד שליטה על עצמך ,ובכך מכניסים רוע הלב שלך .האובססיה או
התמכרות אשר הוא רשע ,יהיה זה הימור ,אלכוהול או סמים.
אז החיילים ,כאשר הם היו צלבו את ישו ,לקח את הבגדים שלו ,שבוצעו לארבעה חלקים ,כל חייל תפקיד; גם את המעיל שלו :לא
המעיל היה ללא התפר ,ארוג העליון בכל רחבי .הם אמרו בינם לבין עצמם ,ולכן"הבה לא לקרוע אותו ,אבל הרבה שחקנים ,מי יהיה" :כי כתבי
הקודש יכול להתממש ,אשר נאום"נפרדו לבוש שלי ביניהם ,על  vestureשלי הם הפילו גורלות ".עשה את הדברים האלה ,לכן החיילים .ג'ון
19:23-24

הנבואה מילא
הם הפילו גורלות
בסביבות  1018לפני הספירה
עבור כלבים יש לי  compassedלי :ההרכבה של הרשעים רצ ב לי :דקרו את ידיי ואת רגליי .אני יכולה להגיד שכל העצמות בגב
שלי :הם נראים ולבהות בי .הם חלק בגדים שלי בין מגרשים אותם ,יציקה על  vestureשלי . .אבל לא אתה רחוק ממני ,אדוננו O :כוחי,
הלועגים עליך לעזור לי .תהילים 22:16-19

הם גידפו ישו
בישיבה הם צפו אותו שם; להגדיר מעל ראשו בטענותיו נכתב",זה ישוע המלך של היהודים" .ואז היו שני גנבים נצלב איתו ,אחד ביד
ימין ,והשני על השמאל ,והם שעברו על ידי גידפו אותו ,מכשכש ראשיהם ,והוא אומר",אתה  destroyestבית המקדש ,ולא  buildestאותו
תוך שלושה ימים ,להציל את עצמך .אם בנו של האלוהים ,לרדת מן הצלב" Matthew 27:36-40
כנ ל גם ראשי הכהנים ללעוג לו ,עם הסופרים ,חונכים ,אמר",הוא הציל אחרים; את עצמו הוא יכול להציל .אם הוא מלך ישראל ,תן
לו עכשיו לרדת מהצלב ,אנו מאמינים לו .הוא בטח באלוהים;  .תן לו ליילד אותו עכשיו ,אם הוא יהיה לו :הוא אמר ,אני בנו של האלוהים".
Matthew 27:41-43
פסוקים אלה מנסים להראות ,נמצא כי אנשי ירושלים דחתה את ישוע כמשיח .הנבואה מן הספר של  ,Danielלעם ישראל היה
נתון  70שבועות נבואיים או  490שנים לתקן את עצמם עם דרכים האלוהים .בפסוקים אלה ,אלוהים מראה לנו ,שלא רק הכהן הגדול
ועוד אנשים מקדש זה דחו .אלוהים ,אבל כל האוכלוסייה .בדרך זו ,האנשים מראים כי הם הצליחו להפוך את עצמם אחד עם אלוהים,
ולהצדיק לכן אלוהים הרקה האמנה שיש אלוהים עם  ,Mosesלעם ישראל.
אנשי לעם ישראל נתן מס שפתיים כדי להיות ילדים של אלוהים ,אבל הם דחו את מצוותיו ודחה את המשיח ,אפילו אחרי ישוע
נתן הוכחה ניצחת כי הוא היה המשיח.

הפרוכת מקדש הוא קרוע
עכשיו מן שעה שישית היה חושך בכל הארץ עד השעה התשיעית .על השעה התשיעית ישוע קרא בקול גדול ,אומר אלי ,אלי ,אמא
 sa laבאך  thaני? זאת אומרת",אלוהים ,אלוהים ,למה אתה נטשת אותי? Matthew 27:45-46
זה היה על שעה שישית ,והיה אפלה מעל כל הארץ עד השעה התשיעית .השמש היה ♦ ו ההינומה של המקדש היה לשכור מהלכת.
לוק 24:44-45

את החשיבות של המילים :הרעלה של המקדש היה לשכור לפלח בין החלק העליון לחלק התחתון .רעלה של המקדש היה
המסך ענק אשר הופרדו הקודש של המשכן שרי קודש הקודשים ,וזה איפה הכפורת ,הארון של המנזר נועד להציב.
להבין כי הכניסה הזו ולכן את הרעלה (וילון) ,היה רב מאוד ועמד גבוה ביותר בבית המקדש .אלוהים אומר לנו כי הוא נקרע
מלמעלה למטה ,לא מלמטה למעלה .מלבד השימוש איזה סולם או פיגומים ,אדם שיכולנו לא להשיג את ההינומה נקרע באופן זה .אדם
קרע אותו מלמטה .זה כדי לציין שזה היה אלוהים ,כעסו ,אשר הרסו את קרטין להראות כי האמנה הוא היה לעם ישראל ,כל אך בוטל.
קודש הקודשים היה החדר של המקדש שבו הונח ארון הברית ,ייצגה את רוח אלהים בתוך החדר .על ידי קריעת הפרוכת ,אלוהים באופן
סמלי הראה כי הוא עזב את בית המקדש ,ולכן הסיר חסדו לעם ישראל.
אף-על-פי אלו באתר של הצליבה לא עצמם ראה  vailקרועים ,אין ספק שמישהו שהיה בבית המקדש שחזו ,רץ לספר זקני בית
מקדש והאחרים באתר של מותו של ישוע.

המתים לעזוב את הקברים שלהם
הביטו ,הרעלה של המקדש היה לשכור לפלח בין החלק העליון לחלק התחתון; כדור הארץ רעידת האדמה ואת הסלעים לשכור;
ואת הקברים נפתחו; גופים רבים של הקדושים אשר שכב התעוררו ,ולא יצא הקברים לאחר שלו( ,ישוע) ,תחיית המתים ,נכנס לעיר הקודש
ואני הופיע בפני רביםMatthew 27:51-53 .

הקברים נפתחו
ואת הקברים נפתחו ,זה משהו שלא שמעתי הזכיר בכנסייה כל שלא השתתפתי .זה כאילו הנושא הוא טאבו ,ולא ידברו עליה.
עם זאת זהו עמוקה לי ...המילים האלה תגיד לי כי זה לא היה רק ישוע אשר קם לתחייה ,אבל רבים אחרים של הקדושים של האל,
שהוקמו לתחייה מן הקברים שלהם באותו הזמן ישוע מת .אתה יכול לדמיין אדם אהוב או שלך מי היה מת וקבור לפתע ייגשו אליך
ברחוב?
מצאתי מקום בתנ ך שבו הוא אומר מה קורה עם אלה אשר קם מהמתים ,אבל אני יכול רק להניח כי הם נלקחים לגן עדן כמו
ישו .האם זה נשמע דומה לך ההלקחות זה נחזה יקרה סופו של היום? זו תחיית הקדושים האלוהים מתרחשת על אותו היום שבו ישוע
יקום לתחייה בתוך העיר ירושלים.

הנוכחים ראו גם
עכשיו את צנטוריון ,והם שהיו איתו ,צופה ישוע ,ראה שרעידת האדמה ,הדברים נעשו ,הם פחדו מאוד ,אומר",באמת זה היה בנו
של האלוהיםMatthew 27:54 ".
עכשיו אני מבין מה פסוק זה מתייחס כאשר הוא מדבר את הדברים האלה זה נעשו ,ואני למה הם היו אחרית דבר מחריד,
לדבר על היום של המתים הליכה.

אחרי זה ,ישוע בידיעה כי כל הדברים היו הושלמה כעת ,כי הכתוב יכול להתממש ,נאום",אני צמא ".כעת נקבע כלי מלא חומץ :והם
" הוא הרכין את
מלא ספוג עם חומץ ,ולא לשים את זה עם זעתר ,לשים אותו על פיו .כאשר ישוע ולכן קיבל את החומץ ,הוא אמר",זה נגמר:
ראשו ,את נישמתו .ג'ון 19:28-30
וכאשר ישוע קרא בקול רם ,הוא אמר",אבא ,לידיים שלך אפקיד רוחי ":אחרי שאמרתי כך ,והוא נתן את נישמתו .לוק 23:46

עכשיו צנטוריון ראה מה עשו ,הוא התפאר אלוהים ,אומר",ללא ספק זה היה איש צדי"ק כל האנשים הגיעו יחד את מראהו ,כשאת
רואה את הדברים אשר נעשו ,השמיד את החזה שלהם ,וחזר .לוק 24:47-48

כדי "החיתה את החזה שלהם" אמר כי הם הבינו סוף סוף הדבר הרע שעשו ,ומתחרט אולי כמה שאולי חלקם בגנות ישו גם
כן.

הנבואה מילא
חומץ לשתות
הם נתנו לי גם כיס בשביל הבשר שלי; ב הצמא שלי נתנו לי חומץ לשתות .תהילים חמץ׃

ישוע קבור
היהודים לכן ,כי זה היה הכנה( ,יום או יום שישי) ,כי הגופות לא תישאר על הצלב ביום השבת ,כי באותו יום שבת היה יום גבוהה,
התנשף פילטוס כי רגליהם יופרו ,וכי הם להילקח .ג'ון 19:31

ואז הגיעה ,והחיילים בלם הרגליים של הראשון ,ושל אחרים אשר נצלב איתו( ,ישו) .אבל כשהם באו ישו ,וראו כי הוא כבר היה
מת ,הם הבלמים לא רגליו :אבל אחד החיילים עם חנית ניקבו את הצד שלו ,ובא מייד שם דם ומים .הוא שראה אותה חשופים הרשומה ואת
השיא שלו נכון :ואת המנהלים הוא נאום אמיתי ,כי אתה יכול להאמין .ג'ון 19:32-35

עבור הדברים נעשים ,כי צריך מילא את כתבי הקודש",עצם ממנו לא תישבר .ואני שוב נאום אחר הכתוב",הם אאתר אותו למי הם
ניקבו ".ג'ון 19:36-37

הנבואה מילא
 .אין עצמות שבורות
הוא  keepethאת כל העצמות שלו :אחד מהם לא שבורה .תהלים לד :כא

יוסף Arimathaea
ואם אדם ביצעו חטא ראוי המוות ,הוא יהיה צריך להיות על מוות ,אתה לתלות אותו על עץ :גופו לא יישאר כל הלילה על העץ,
אבל אתה ואזי ב כל חכם לקבור אותו באותו היום; (כי זה הוא התלוי הוא המקולל לאלוהים) זה את האדמה להיות אינו מזדהם ,אשר האל
האל נתן לך על ירושה .דברים :22-23 21

זה מסיבה זו למה יש לקבור גם את הפושעים להריץ על פשעיהם ,תולה אותם על עץ ,לפני שהשמש תשקע באותו יום שהן
מבוצעות.
גם את לא היה בא ויהי איש עשיר של  ,Arimathaeaבשם יוסף ,שגם הוא בעצמו תלמידו של ישוע :הוא הלך פילטוס ,והתחנן את
גופו של ישוע .ואז פילטוס ציווה את הגוף כדי להיגאל .כאשר יוסף לקח את הגוף ,הוא עטף אותה בד מצעים נקיים ,והניח אותו בקבר החדש
שלו ,שבו הוא היה חצוב בסלע בחוץ :והוא התגלגל אבן גדולה לדלת של הקבר ,עזב Matthew .החצוב60-
שם הניח להם ישו ולכן בגלל יום הכנה של היהודים; הקבר היה כמעט בהישג יד .ג'ון 19:42
עכשיו כאשר גם את לא ירד ,כי זה היה ההכנה ,כלומר ,היום לפני כניסת השבת .מארק 15:42

והיה מרים המגדלית ,את מרי נוספים ,יושב ונחבט הקברMatthew 27:61 .

לבוש פשתן
והוא (יוסף) קנה פשתן ,והוא הוריד אותו ,עטוף אותו הקבר אשר היה חצוב מתוך סלע ,והוא התגלגל אבן בפני דלת הקבר .מרים
המגדלית ומרים אמו של  Josesראו לאן הוא הונח .מארק 15:46-47
אז לקח להם את הגוף של ישו ,הפצע בבגדי פשתן עם התבלינים ,כמו האופן של היהודים הוא לקבור .ג'ון 19:40

הנשים גם ,אשר הגיע עם אותו מן הגליל ,עקבו אחרי ,ראו הקבר ,איך הגוף שלו הונחה .הם חזרו ,מוכן תבלינים ומשחות; והניח את
יום השבת לפי המצווה .לוק 23:55-56

המצווה מדוברות מכאן היא את הדיבר הרביעי ,ולא אמיתי ונכון שומר השבת הקדושה הלורדים .הנשים האלה עשו מה שהם
יכולים להכין את הגוף של ישו לקבורה ,אבל כמו היום היה כמעט בסוף ,נאלץ לעזוב לסיים את עבודתם והם חזרו המגורים למשך
הלילה.

שומר מוגדר
עכשיו ,למחרת ,שרצו בעקבותיו ביום ההכנה( ,יום שבת) הכומר הראשי ,הפרושים בא ביחד פילטוס ,אומר",אדוני ,אנחנו זוכרים
הרמאי הזה אמר ,בעוד שהוא עדיין בחיים ,אחרי שלושה ימים אני אתרומם שוב .הפקודה ולכן הקבר להתבצע בטוח עד היום השלישי,
שמא תלמידיו לבוא בלילה ,וגם לקחת אותו ,אומר בפני העם ,הוא חזר מהמתים :אז השגיאה האחרונה להיות גרועה יותר הראשון".
Matthew 2:19-64
פילטוס אמר להם",יש לך שעון :תלך לדרכך ,שיהיה בטוח ככל  yeיכול ".אז הם הלכו ,ודאג הקבר ,איטום האבן ,והגדרת שעון.
Matthew 27:65-66
אז אתה תבין; ישו נצלב ביום השישי של השבוע ,מה שנקרא יום שישי .הכומר הראשי הפרושים באו יחד ביום העסקים הבא
לאחר הצליבה ,או שבת .ביחד ,שהם קשרו קשר יש את קברו של ישוע שמירה ,כך הגוף שלו עיגי חסר.
זה את ההבנה שמירה על השבת ,כי אלה הכומר והפרושים ביצע החטאים העוסקים בסוג זה של פעילות בשעות של השבת,
אשר רק להראות עד כמה רחוק אלוהים שהם למעשה.

תחיית ישו
היום הראשון של יבוא בשבוע מריה מגדלנה מוקדם ,מתי שזה היה עדיין חשוך ,אל הקבר seeth ,את האבן נלקחה הקבר .ג'ון 20:1

זוכר :ישו נצלב ביום השישי בשבוע ,או שישי ,אז היום הבא ,או שבת ,הכהן הגדול של המקדש קושר קשר יש קבר ישוע
תחת שמירה.
עכשיו זה מעל הפסוק אומר לנו ,זה היום הראשון בשבוע ,או ראשון ,ואחת הנשים אשר החלה להכין את גופו של ישוע עבור
קבורה ,מריה מגדלנה ,חוזר אל הקבר כדי להשלים את ההכנות קבורה .כשהיא שם ,זה מוקדם בבוקר ,עדיין חשוך בחוץ ,בשמש שיש לא
כבר עלו גבוה מספיק כדי לסיים את הלילה האפל ,והבט ,האבן שכיסתה את הכניסה אל הקבר הועבר משם.

קבר ריק
עכשיו על היום הראשון של השבוע ,מוקדם מאוד בבוקר ,הם הגיעו אל הקבר ,מביא את התבלינים אשר הם היו מוכנים ,ושאר
מסוימים איתם .הם מצאו את האבן התגלגל מן הקבר .לוק 24:1-2

ישו נצלב ביום של היום הכנה ,אשר הוא היום השישי של השבוע ,או מה שאנו מכנים שישי .ישו נשארו במוות לעבור את היום
השביעי בשבוע ,וקם לתחייה ביום הראשון של השבוע החדש או ביום ראשון ,שני הפסוקים לעיל מגלה לנו את המידע הזה.
זוכר :כפי שנצפה על ידי אלוהים ,יום חדש מתחיל בשעת השקיעה ,אז כאשר מריה מגדלנה מגיע מוקדם בבוקר ,זה כבר ביום
הראשון של השבוע.
אתה בטח שואל" ,למה אני אני מציין זאת?" אני רוצה להבין שישוע היה בגין שמירת השבת לורדים ,מאת לא להיות לתחייה
ביום השביעי .אני רוצה שתבין כי ישוע נתן אמיתי ונכון בשמירת השבת הקדושה של אלוהים ,כפי צריכה מישהו מתיימר להיות נוצרי.
במוות ,ישו עדיין נתן כבוד השבת הקדושה של אלוהים אז אלוהים חיכה עד למחרת ,יום ראשון כדי להחיות את בנו.
ואז היא ספוגה ,יבוא  Simonפיטר ,התלמיד אחרים ,מי ישוע אהב ,נאום ועשיתם",לקחו את האל מתוך הקבר ,אנחנו יודעים .לא
איפה הם השכיבו אותו ".ג'ון 20:2

כפי שיש שציינתי בעבר ,אף-על-פי השליחים צעדו עם ישוע במשך למעלה משלוש שנים ,כללה את מריה מגדלנה ,הם עדיין לא
הבינו ,אפילו לא .מריה מגדלנה ,כאשר אלוהים אמר להם הוא להחיות מחדש מן המתים לאחר שלושה ימים . .זה מדהים ,כי הם כולם
ראו את ישוע לגייס אחרים מן המתים ,אז למה לא הם מאמינים ישוע כאשר הוא אמר להם כי הוא לא יהיה כפוף מוות?
פיטר ולכן הלך ושוב ,האחר תלמידו ,ואני בא אל הקבר .אז הם ברחו שניהם יחד :התלמיד אחרים לברוח פיטר ולאחר בא הראשון
אל הקבר .והוא התכופפות למטה ,מסתכל פנימה ,ראה את בגדי פשתן משקר; ובכל זאת הלך הוא לא  .inג'ון 20:3-5

ואז יבוא פיטר  Simonעוקב אחריו ,נכנס לתוך הקבר ,ואני  seethאת השקר בגדי פשתן ולאחר המטפחת ,היה על ראשו ,לא
משקר עם בגדי פשתן ,אך עטוף יחד מקום בפני עצמו .ג'ון 20:6-7
ואז נכנס גם את החניך השני ,אשר בא הראשון אל הקבר ,ולא שהוא ראה ,והוא האמין .ג'ון 6:8

עם הגוף של ישו חסרים ,הם סוף סוף הבינו והאמינו אשר ישוע אמר להם .ואילו לפני שהם ולרפאל להאמין שישוע המשיח ,בן
האלוהים ,עכשיו עם זה ,הם ידעו עם ערבות ,ללא ספק ,ישוע הוא אלוהים בדמות אדם.
הספר של לוקס נותן יותר של תיאור גרפי של הסצנה הזאת.
הם נכנסו ,ומצאו לא את הגוף של ישו אלוהינו .והוא הגיע לעבור ,כפי שהיו הרבה נבוכים למו ,הביטו ,שני אנשים שעמדה לצידם
נוצץ מלבושים :כפי שהם פחדו ,ומחפשים השתחוו פניהם אל האדמה ,הם (המלאכים) אמר להם",למה  yeהחיים בין המתים?  .הוא לא כאן,
אבל קם :זוכר איך הוא ויאמר לך כאשר הוא היה עדיין בגליל ,אומר",בנו של האדם שעליו להימסר לידיו של הגברים חוטאים להיצלב,
ווביום השלישי ,לקום שוב ".והם יזכרו את מילותיו ,והוא חזר מן הקבר ,אמר הרבה דברים בפני את אחת עשרה ,וכל השאר .לוק 24:3-9

כי עד כה הם ידעו לא את כתבי הקודש ,אשר הוא חייב להעלות שוב מן המתים .לאחר מכן התלמידים שוב הלך אל ביתם בעצמם.
ג'ון 6:8-10

הנבואה מילא
לקום לתחייה לאחר שלושה ימים
לכן שמח לבי ,תהילתי  :rejoicethבשרי גם צריכים לנוח בתקווה ,עבור לעשה ולא משאירה את נשמתי בגיהנום; ווילט .גם אתה
תסבול מעודך קדוש אחד לראות את השחיתות .תהילים 16:9-10

 .זה עדיין עוד נבואות על המשיח אשר רק ישוע מילא...

מריה מגדלנה
אבל מרי נעמדה ללא בכי הקבר :והיא גם היא בכתה ,התכופף ,ואני הסתכלתי לתוך הקבר seeth ,שני מלאכים בלבן יושב ,אחד
בראש ,והשני לרגליו ,איפה גופו של ישוע והמתינה .ג'ון 20:11-12

שני פסוקים אלה לא אומר לנו כל כך ,אבל אני מציע כי מריה מגדלנה מגיע בחזרה הקבר לאחר ופיטר את החניך השני כבר
עזבו .מבולבלת ,וההבנה עדיין לא את האמת מאחורי הגוף חסר של ישו ,היא יושבת ליד הכניסה הקבר ואת בוכה.
שוב ,אומר הפסוקים ,אך אני מציע שוב בעוד יושב שם ,מריה שמעה משהו בתוך הקבר ,וזה למה היא פונה להסתכל פנימה ולא
יראה ,לא פיטר או התלמיד אחרים ,אך אלה היא תופס שני מלאכים ,אני מציע שני המלאכים אותו פיטר ואת התלמיד אחרים שראו.
והם אומרים עליה",אישה ,למה  weepestאתה?" היא נאום להם מנוחת עולם",כי לקחו אדוני ,ואני יודע לא איפה הם השכיבו אותו".
ג'ון 20:13

פסוק זה ובכך נותן תמיכה לעובדה כי להיום ,מריה מגדלנה ,היא עדיין בורים של ישוע לאחר קם לתחייה.
לכן אמרה ,היא לחזור לעצמה ,ולא ראה את ישו עומד ,ואני יודע לא שזה היה ישו .ג'ון 20:14

המלאכים לומר מרי כי ישוע עלה ,אבל היא עדיין לא מאמינה .ואז ישו מופיע בתוך הקבר עם מרי ,אף-על-פי מריה וישו היה
קרוב ,כמו היו שנים עשר השליחים ,היא אפילו לא זיהה ישוע כשראתה אותו שם.
ישוע נאום עליה",אישה ,למה  weepestאלף? מי ותשיג אתה?"  .היא נניח אותו להיות הגנן נאום לו",אדוני ,אם אתה והסרת אותו
מכאן ,תגיד לי שבו אתה  hastהניח אותו ,אני אקח אותו מכאן ".ג'ון 20:15

פסוק זה אומר לי ,כי מרי לא זיהה את המלאכים להיות מלאכים .כזאת היא העומק של היכולת שלה לראות שישוע היה אלוהים
בדמות אדם.
ישוע נאום עליה",מרי" .היא הפכה את עצמה ולאחר נאום לו ";Rabboni",זה אומר",מאסטר" .ג'ון 20:16

לבסוף ,מרי מזהה את ישו עבור מי הוא ,האמת של תחייתו של ישוע הופך מניפסט בה.
ישוע נאום עליה",לגעת בי שלא; כי אני לא עלה עדיין לאבא שלי :אבל קדימה כדי אחיי ,ואת אומרת להם ,להתרומם אל אבא שלי,
ואבא שלך; אלוהים ,ואלוהים שלך ".ג'ון 20:17

בפסוק זה ,מריה מגדלנה היא הראשונה לראות את ישו לתחייה ,עוד לפני כל אחד השליחים .אני רואה זה מראה כמה חשוב ישו
נחשב שמרי תהיה לו .עם הזמן ,הכנסייה של רומא תנסה לצייר מריה מגדלנה כמו זונה ,אבל זה שקר ,אשר נולד במחקר של כל הכתוב
מתייחס אליה.

החיילים נמצאים שיחד
עכשיו ,הם הולכים ,הביטו חלק השעון הגיעו לעיר ולא כשגידלה בפני הצ'יף הכהנים כל הדבר אשר בוצעו .כאשר הם רוכזו עם
זקני ,נקט היועץ ,והם נתנו כסף גדול בפני החיילים ,ואמר",תגיד יה ,תלמידיו הגיעו בלילה ,גנבה אותו ממני .בזמן שישנו .אם זה מגיע לאוזניו
של המושל ,אנו לשכנע אותו ,ואף להבטיח לך .אז הם לקחו את הכסף ,וכך עשו כפי שלימדו :זה אומר בדרך כלל מדווח בקרב היהודים עד
עצם היום הזה Matthew .בחרוד15-

אם חייל נמצא שוכב על השעון שלו ,יכול לשים אותו למוות ,כל כך חשוב זה כאשר הם עומדים על המשמר הם להישאר ער
ושמור .בפסוק לעיל ,כאשר זקני בית מקדש נאמר כי גופו של ישוע חסר ,הם מניחים כי השומרים נרדם ,ובכך מאפשר את תלמידיו של
ישוע כדי להסיר את גופו .השומר נשבעה כי הם לא נרדמה ,אבל לי אין הסבר אחר בגוף חסר .אלה זקני בית מקדש אותו שיחד את
השומרים להודות כי הם נפל לישון ,כדי להניא מישהו לקבל ולהאמין שישוע אכן קם מן המתים.

ישו לתחייה
שניים מהם לראות את ישו
הביטו ,שניים מהם( ,תלמידיו של ישו) ,הלך באותו היום לכפר בשם  ,Emmasusאשר היה מירושלים על כשעלה לשישים .הם
דיברו יחד של כל הדברים האלה ,מה שקרה .זה קרה ,זה ,בזמן שהם שוחחה יחד מנומקת ,ישו עצמו התקרבה ,והלכתי איתם .לוק 24:13-15

זה לא אומר לנו אשר של התלמיד אלו או אם אחד מהם הם אחד של השליחים ,אבל זה ברור לי על ידי המילים להשתמש; הם
עזבו את ירושלים .אחרי שהם מצאו כי את גופו של ישוע היה חסר .זה גם אפשרי כי שמעו כי הגוף היה חסר ,כי אחרים אמר שישוע קם
מן המתים.
אבל העיניים שלהם היו הולדן כי הם לא צריכים לדעת אותו .והוא אמר להם",איזה מין תקשורת אלו  yeשיש אחד למשנהו ,כפי ye
הליכה ,עצובים?" לוק 24:16-17

ואחד מהם ,ששמו היה  Cleopasעונה ואמר לו",אתה רק זר בירושלים hast ,לא יודע את הדברים אשר הם לבוא לעבור שם
בימים אלה?" לוק 24:18

ויאמר להם",מה?" הגידה לו",בנוגע ישו מנצרת ,אשר היה נביא האדיר ב מעשה ו word -לפני אלוהים ואת כל האנשים :איך אל
ראשי הכהנים ולא שליטי שלנו להעביר אותו כדי להיות נידון למוות ,צלבו אותו .אבל אנחנו בטח היה הוא אשר אמור גאלת ישראל :לצד כל
זה ,והיום הוא היום השלישי מאז הדברים נעשים ".לוק 24:19-21

 .כן ,וגם נשים מסויימות גם של החברה שלנו עשה אותנו מופתעים ,שהיו בתחילת על הקבר; כשהם מצאו הגוף שלו ,הם באו,
שמירה ,כי הם גם ראו חזון של מלאכים ,אשר אמר שהוא בחיים .כמה מהם שהיו איתנו הקבר ,ואני מצאתי את זה אפילו אז כמו הנשים
אמר :אבל אותו הם לא ראו .לוק 24:22-24

ואז הוא (ישו) אמר להם O",טיפשים ,ואיטי של הלב להאמין שכל הנביאים דיברו :צריך לא המשיח סבל את הדברים האלה ,וכדי
להכניס את התהילה שלו ,החל  ,Mosesכל הנביאים ,הוא הסביר להם בכתבי הקודש את הדברים הנוגעים עצמו .הם שלפו כמעט אל הכפר,
לאן הם הלכו :הוא עשה כאילו שהוא היה הולך עוד יותר . .אבל הם עם מוגבל אותו לאמר"השאר איתנו :כי זה לקראת ערב ,היום די
מבוזבז .הוא נכנס לבלות בה עם אותם .לוק 24:25-29

ו ויהי ,כאשר הוא ישב ליד בשר איתם ,הוא לקח לחם ,ו מבורך זה ,בלם ,ונתן להם .נפתחו העיניים שלהם שהם הכירו אותו; הוא
נעלם מהעיניים שלהם הם אמרו אחד לשני"לא שלנו הלב צרוב בתוכנו ,בעוד הוא דיבר איתנו ,דרך אגב ,ובעוד הוא פתח לנו את הכתבים?"
לוקס 24:30-32

נטען על-ידי אחרים כי הביטוי "שבירת של לחם" היה לציון אירוע מיוחד או ארוחה הקדוש ,אך כפי שאתה רואה בפסוק זה,
האנשים האלה הם רק יושבים ומנסים לאכול ארוחה בסופו של יום ,אך ישוע מוצג כמו לשבור את הלחם .זה אומר לי כי משפט זה חל על
כל הזמן לשבת לאכול ארוחה ,ולא רק באירועים מיוחדים או קדושה.
הם התרוממו באותה השעה ואני חזר לירושלים ,נמצאו ה 11-התאספו ביחד ,והם היו איתם ,אומר",האדון קם אכן ונראה הגולמיות
 ."Simonואמרו אילו דברים נעשו בצורה ,איך הוא היה ידוע מהם לשבור לחם ...לוק 24:33-35

פסוקים אלה לשרת מטרה אחת ,כדי להציג את כל מי קרא להם שלא רק השליחים נותנים עדות תחייתו של ישוע ,אך אז לעשות
לאחרים על תלמידיו מעידות של ישוע שראה אותו העלה מן המתים.

ישו נראה השליחים
ואז באותו היום בערב ,להיות ביום הראשון של השבוע כאשר הדלתות היו עצומות שבו רוכזו התלמידים מחשש היהודים ,בא ישוע
עמד במרכז ואת נאום להם",שלום יהיה לכם" ג'ון 20:19

שימו

לב :סצנה זו מתקיים באותו יום שהם .מצאו את הגופה נעלם( ,ראשון) ,אבל בהמשך הערב ,אבל לפני השקיעה.

כפי שהם ובכך דברתי ,ישו עצמו עמד במרכז ,נאום להם",שלום יהיה לכם" לוק 24:36

אבל הם היו מבוהלים ,affrighted ,אמור כי הם ראו רוח .והוא אמר להם",למה אתם לחוצים? למה צצות מחשבות הלב שלכם?
ראו את הידיים והרגליים שלי ,כי זה אני בעצמי :לטפל לי ונראה; כי רוח הגולמיות לא בשר ועצמות ,כמו כן לראות לי את ".לוק 24:37-39

פסוקים אלה מראים פעם נוספת שחוסר אמונה חזק כי השליחים היו בנוגע ישוע שקם מן המתים .הרואה אמונתם ישוע מציע כי
הם נוגעים שלו לידיים ולרגליים איפה הציפורניים היה מנוקב עורו ,כדי להגיה את עצמו להיות אלוהים בכבודו ובעצמו ,העלה מן
המתים.
 .זה עוד פעם סקרנות לי אלה השליחים אותו ראה את ישו לגייס אחרים מן המתים ,גם מובן לפחות לאחד האלה אותו דבר
מושגת גם לגדל מישהו מן המתים ,אז למה הם כל כך החלישה מאת שראית את ישו לפני אותם לאחר שהוא אמר להם כי הוא יקום
לתחייה.
כי אני מאמין ,דרך כל זה אלוהים הראה לי ,אני מאמין ,עדיין ,השליחים הללו היה ישוע בבשר כדי ללמד אותם מה יש רק לי
ברוח ולא חזיונות ...אני מאמין ,אך נראה שהם ניתן למצוא את זה קשה להאמין ,סקרנות בוודאות.
מתי הוא היה ובכך המדוברת ,והראתה לו אותם את ידיו ואת רגליו .בזמן שהם עדיין האמין לא משמחה ,תהה ,הוא אמר להם מנוחת
עולם",יש לכם כאן בשר?" לוק 24:40-41
הם נתנו לו חתיכה של דג צלוי ,ואת של חלת דבש .הוא לקח אותו ,אכלת לפניהם .לוק 24:42-43

ויאמר להם",אלו הן המילים שאני ויאמר לך ,בעוד אני היה עדיין איתך ,כי כל הדברים חייב להתממש ,אשר נכתבו באת Moses
של החוק ,ואת הנביאים ,וכן תהילים ,בנוגע לי ".לוק 24:44

ולאחר מכן פתח הוא ההבנה שלהם ,כי הם עלולים להבין את הכתוב ,ואמר להם מנוחת עולם",כך נכתב ,וכך זה  behoovedהמשיח
לסבול ,וכדי לקום לתחייה ביום השלישי :ו כי תשובה של מחילת החטאים צריך להטיף על שמו בקרב כל העמים ,שמתחילים בירושלים ".לוק
24:45-47

אלה מעל פסוקים ,ישוע גורם ידוע בידי השליחים וגם לנו לקרוא את המילים האלה .זה הסיבה אלוהים שלח את ישוע לחיות
בתוכנו בדמות אדם ,היה להכריז על כל החרטה הזה ,מחילת החטאים היה אפשרי ,היכן כזו איננה אפשרית רק בחוק כפי שהוא ניתן
 .Mosesרק המוות של ישו גאולה וישועה להחזיק אפשרות.

נגע על ידי רוח הקודש
אתם עדים מהדברים האלה .הביטו ,אני שולח את ההבטחה של אבי עליכם :אבל לזפת  yeבהעיר ירושלים ,עד  yeלהיות מתמשכים
עם כוח מ גבוה .לוק 24:48-49

המחילה על חטאים
אז אמר להם ישו שוב",שלום יהיה לכם :כמו אבי הגולמיות שלח אותי ,אפילו אז שלח לי את ".וכאשר אמר ,הוא נשף עליהם ,נאום
להם מנוחת עולם",מקבלים אתם את רוח הקודש :חטאים  whosesoeverיה לפרוע ,הם שביצעת אותו;  whosesoeverהחטאים ye
לשמר ,שמירתן ".ג'ון 20:21-23

עברו את ההבנה שלי כי רק אלוהים-ישו יכול להטיל עונש ,עדיין פסוק זה אומר לנו כי אלוהים נתן את דמי הכיס ושליחיו גם
יכול לפרוע החטאים .אני צריך לשאול האם זה קשור לכל השליחים של ישו לאורך הדורות מאז ישו?
אני מחשיב את עצמי להיות שליח של ישו ,אך לעולם לא יהיה לי נוח ,לספר למישהו כי חטאיהם נמחלו להם ,פשוט כי אני יכול
לא לדעת בוודאות מועטה ,מה החטאים הם אשמים או אם למעשה הם יש התחרט שביצע אותם.
אני מעדיף כי אלוהים ברא את נחישות עצמו ,אני לא ראוי לעשות כן ,אפילו עם הברכות של ישוע.
הוא (ישו) הוביל אותם החוצה ככל בתאני ,הוא הרים את שתי ידיו ,וברך אותם .ו ויהי ,בעוד הוא בירך אותם ,הוא היה בלעדיהם
ונשא למעלה לגן עדן .הם סגדו לו ,חזר לירושלים עם שמחה גדולה :היו ללא הרף בבית המקדש ,לשבח ,ברכת אלוהים . .אמן .לוק 24:50-
53

הספקן Thomas
אבל  ,Thomasאחד עשר ,בשם  ,Didymusלא היה איתם אחרי שישו בא .התלמידים האחרים ולכן אמר לו האלהים"ראינו את
האל ".אבל הוא אמר להם",אלא אני יהיה לראות בידיו עותק של הציפורניים ,ולא לשים את האצבע לתוך בהדפס של הציפורניים ,דחף את
היד שלי אל הצד שלו ,לא אאמין ".ג'ון 20:24-25

לאחר שמונה ימים שוב את תלמידיו היו בתוך ,ואת  Thomasאיתם :ואז הגיע ישו ,הדלתות נסגרה ,עמד במרכז ,אמר",שלום להיות
לכם" .ג'ון 20:26

ואז הוא אמר נביאו ",Thomasלהגיע לכאן את האצבע ,ראו את הידיים שלי; להגיע לכאן את ידך ,דחף אותה לתוך הצד שלי:
להיות לא קטן אמונה ,אבל אמונה Thomas ".ענה ואמר לו",אדוני ואלוהי "....ג'ון 20:27-28
ישוע נאום לו האלהים" ,Thomasכי נוכחת לראות אותי ,אתה  hastהאמין :וקדושים הם אלה שלא ראיתי ,ואני עדיין מאמין ".ג'ון
20:29

דרך ישוע ישועה
סימנים רבים אחרים באמת עשה ישו בנוכחות תלמידו ,אשר אינם נכתבים בספר הזה :אבל אלה נכתבות ,אתה יכול להאמין שישוע
הוא המשיח ,בן האלוהים; זה להאמין שאולי יש לך החיים באמצעות שמו .ג'ון 20:30-31

עם תחייתו של ישוע ,האיש יש אותו עכשיו שבכוחו לדעת הגאולה לאלוהים .ישנם שני חלקים להשגת הגאולה.
קודם ,אתה חייב להיות "צדיקים" אשר מוגדר מי לשמור את המצוות של אלוהים ולחיות את חייהם המוסריות לימד על ידי
ישוע.
השנייה ,בטח יש לך את עדותו של ישוע המשיח ,אשר כולל גם שני חלקים.
 .1עליך להאמין שישוע הוא המשיח ,בן האלוהים ,האלוהים בדמות אדם:
 .2צריך גם לחיות בפרמטרים של התנהגות מוסרית כפי לימד על ידי ישוע.
אף-על-פי היהודים ,ברוב המקרים ,לשמור על עשרת הדברות ,הם דוחים את ישוע ,ולכן אינם ראויים הישועה כפי שהוגדרו על
ידי אלוהים.
המוסלמים מתיימרים לתת פולחן אלוהי אברהם ,אך כי הם דוחים את עשרת הדברות ,תורתו של ישוע ,הם גם אינם ראויים
הישועה.
אלה אשר חושבים שהם נוצרים ,כמס שפתיים להיות חסידיו של ישו ,אבל הכי דוחים את עשרת הדברות כמו להיות נחוץ,
ובגלל זה הם לשמור השבת ביום הראשון בשבוע בניגוד ישיר הדיבר הרביעי ,את מה אלוהים אומר לנו הספר של בראשית פרק  ,2לגבי
מה היום הנכון של השבת היא על.

